
starczającym przypomnieniem o obowiązkach 
właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. 

PROGRAM TV NA DWA TYGODNIE

dokończenie na str. 3
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Tegoroczna zima daje 
się mocno we znaki. 
Po fali mrozów przyszły 
tak silne opady śnie-
gu, że wiele rejonów 
naszego kraju zostało 
sparaliżowanych. Pro-
blemy z komunikacją 
wystąpiły także na te-
renie gminy Nasielsk. 
Jednak kłopoty komunikacyjne 
to nie jedyne, które wynikają 
z ostrego ataku zimowej aury. 
W całym kraju od początku 
tej zimy zamarzło około 200 
osób. Większość to bezdomni, 
ale śmierć poniosły też osoby, 
które zamarzły, będąc w stanie 
nietrzeźwym, a nawet zdarzały 
się przypadki zamarznięcia we 
własnych domach ludzi, którzy 
nie mieli za co kupić opału… 

Katowicka tragedia dobitnie 
pokazała, jakie mogą być skutki 
lekceważenia podstawowych 
zasad utrzymywania budynków 
w należytym stanie. Jakkolwiek 
wiadomo, że do tak ogromnej katastrofy nie do-
szło wyłącznie z powodu zalegającego na dachu 

Przygotowani na zimę

obiektu śniegu i lodu, jednak inne zawalenia bądź 
naruszenia konstrukcji różnych budowli na terenie 
naszego kraju i w sąsiednich Niemczech są wy-

str. 9

Podejrzani  
o podpalenie  
w Psucinie  
za kratkami
Jak podała Komenda Powia-
towa Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim, w ostatnich 
dniach stycznia br. zatrzymano 
kilku mężczyzn, mieszkańców 
Zakroczymia, podejrzanych 
m.in. o podpalenie dokonane 
pod koniec ubiegłego miesiąca 
w Psucinie. Wobec zatrzymanych 
Sąd Rejonowy w Nowym Dworze 
Mazowieckim zastosował areszt 
tymczasowy na okres trzech 
miesięcy.
Początek kryminalnych zdarzeń, o do-
konanie których podejrzani są zatrzy-
mani mężczyźni, miał miejsce 4 stycznia  
2006 r. W Zakroczymiu z nieznanych przy-
czyn spłonęły drzwi wejściowe znajdujące-
go się tam zakładu rozbiórki mięsa. Szkody 
oszacowano na ok. 5 tys. zł. Okoliczności 
i ślady na miejscu zdarzenia wskazywały na 
podpalenie.

więcej na str. 4

Koniec nasielskiej 
„wąskotorówki”?

fot. M. Stamirowski

Obradowała 
Rada Miejska 

Rozmowa z dyrektor
MGOPS w Nasielsku

Główny problem 
– bezrobocie

Pracowite ferie  
w szkole  
w Pieścirogach

Stażacy z PSP Nowy Dwór Maz. podczas akcji usuwania śniegu z dachu Zespołu Szkół w Nasielsku
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Obradowała Rada Miejska 
3 lutego 2006 r. na kolej-
nej, LV sesji zebrała się  
Rada Miejska w Nasiel-
sku. Obrady poprowadził 
jej przewodniczący Da-
riusz Leszczyński. W se-
sji wzięli udział sołtysi 
z niektórych wsi gminy 
Nasielsk. Po stwierdzeniu 
kworum przewodniczący 
przedstawił porządek 
obrad,  k tóry  zebrani 
zatwierdzili. Następnie 
przyjęto jednogłośnie 
protokół z poprzedniej 
sesji Rady. 

P ó ź n i e j  B urm i s t r z  N a s i e l s k a 
Bernard Mucha przedstawił spra-
wozdanie ze swojej działalności 
między sesjami Rady. W tym cza-
sie pracowano nad budżetem na 
2006 rok, rozpatrywano też dwa 
wnioski o dofinansowanie budowy 
dróg. Trwały również prace nad 
projektem przygotowania skwe-
ru im. Jana Pawła II – ma być on 
gotowy na przypadające w maju 
urodziny polskiego papieża. 

Złożono także wnioski o pozy-
skanie dotacji z urzędu marszał-
kowskiego oraz przeprowadzono 

przetarg na budowę drogi. 

Po interpelacjach i zapytaniach 
radnych przystąpiono do kolej-
nych punktów porządku obrad.

Najważniejszym z nich był budżet 
Gminy Nasielsk na 2006 rok. 
Przedstawiono opinie komisji sta-
łych Rady, w tym Komisji Budżetu 
i Finansów, które były pozytywne. 
Zebrani zapoznali się także z opi-
nią (pozytywną) Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Następnie swoje 
stanowisko wobec opinii komisji 
s ta łych przedstawi ł  Burmistrz 
Nasielska. Po dyskusji budżet na 
2006 rok został przyjęty.

Wówczas przystąpiono do podej-
mowania uchwał. Pierwsza z nich 
dotyczyła uchwalenia harmono-
gramu finansowego Gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych. 
Wśród zadań na  b ieżący rok 
przewidziane są: zwiększenie do-
stępności terapeutycznej i rehabi-
litacyjnej dla osób uzależnionych 
od alkoholu (wsparcie samych 
uzależnionych oraz ich bliskich); 
udzielanie rodzinom, w których 
występuje problem alkoholowy, 

pomocy psychologicznej i praw-
nej (szczególnie ochrona przed 
przemocą w rodzinie);  prowa-
dzenie profilaktycznej działalno-
ści informatycznej i edukacyjnej 
w szczególności dla dzieci i mło-
dzieży; wspomaganie działalności 
instytucji, stowarzyszeń i  osób 
fizycznych służącej rozwiązywa-
niu problemów alkoholowych. 
Uchwała ta została podjęta. 

Kolejną uchwałę podjęto w spra-
wie uchwalenia stawki dotacj i 
p r ze d m i o t owe j  d l a  Z a r z ą d u 
Gospodarki Komunalnej i Miesz-
kaniowej na rok 2006. Ustalono 
stawki  dotacj i  przedmiotowej 
wysokości 41,00 zł do 1 m kw. 
powierzchni użytkowej lokali ko-
munalnych będących w zarządzie 
administracyjnym ZGKiM i prze-
widzianych do remontu. Uchwałę 
tę podęto jednogłośnie. Kolejną 
– była uchwała w sprawie powo-
łania spółki komunalnej z zakresu 
budownictwa mieszkaniowego. 
Przedmiotem jej działań będzie 
działalność związana z komplek-
sową gminną gospodarką miesz-
kaniową.

Radni zajęli się też uchwałą w spra-

wie nadania Sta-
tutu Nasielskiemu 
Ośrodkowi Kultu-
ry oraz w sprawie 
w y p o s a ż e n i a 
NOK w majątek 
g m i n y.  O b i e 
uchwały zostały 
podjęte jedno-
głośnie.

Z a j ę t o  s i ę  t e ż 
kwestią zaciągnięcia pożyczki 
z  W o j ew ó d z k i e go  F u n d u s z u 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w wysokości 575 984 
zł na sfinansowanie wydatków 
związanych z inwestycją pn. Bu-
dowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami Lubomin–Jackowo. 
Uchwałę w tej sprawie podjęto 
jednogłośnie. 

Sprawozdanie z  pracy stałych 
ko m i s j i  R a d y  w  2 0 0 5  ro k u 
przedstawili ich przewodniczą-
cy: Komisji Zdrowia i Pomocy 
Społecznej  – Janina Jarząbek, 
Komisj i  Rolnictwa –Wojciech 
Krzyczkowski, Komisji Budżetu 
i Finansów – Krzysztof Fronczak, 
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 
– Andrzej Zawadzki, Komisji Infra-

struktury i Porządku Publicznego 
– Jerzy Lubieniecki oraz Komisji 
Gospodarki Komunalnej i Ochro-
ny Środowiska – Michał Wójciak. 
Zatwierdzono też jednogłośnie 
plany pracy na rok 2006.

Kolejnym punktem obrad były 
odpowiedzi na interpelacje i zapy-
tania radnych. W trakcie wolnych 
wniosków i zapytań poruszano 
m.in. sprawy porządku wokół sta-
cji PKP, pomocy osobom poszko-
dowanym w niedawnym pożarze 
w Lorcinie, niszczejącej zajezdni 
PKP w Pieścirogach, nieużywa-
nych słupów telekomunikacyjnych 
(własność TP S.A.) oraz kanalizacji 
we wsi Pieścirogi. Po rozpatrzeniu 
pism kierowanych do Rady obrady 
zamknięto. 

LAN 

Mamy budżet

Lp. Nazwa zadania Wykonawca Termin  
zakończenia

Wartość  
planowana

Wartość  
wg umowy Zakres rzeczowy Uwagi

1. Termomodernizacja Szkoły 
Podstawowej w Nasielsku ROMEX Płońsk 21.06.2005 888.000,00 861.087,22

Wymiana kotłowni i instalacji co Ocieplenie 
budynku, elewacja.
Wymiana stolarki 

Pożyczka NFOŚ i GW 
576.900,00

2. Budowa sali  
gimnastycznej Dębinki

PHU INSMET 
Płońsk 30.06.2006 1.005.051,00 928.929,96 Zaawansowanie robót 15 %

Dofinansowanie MENiS 
250.000,00
W tym: 2005 –   25.000,00
             2006 – 225.000,00

3.
Wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej Zespół Szkół  
nr 2 Stare Pieścirogi

PERFEKT 
– Lubelska 

Fabryka Okien 
15.11.2005 115.000,00 110.367,58 Dofinansowanie PAOW 

- 46.354,00

4.
Rozbudowa budyn-
ku Zespołu Szkół nr 2 
Pieścirogi 

ZRB Płock 15.05.2006 315.587,00 314.432,06 Roboty stanu surowego  zaawansowanie 20 % Kontrakt Mazowiecki 
100.000,00 w 2006 r.

5.

Wymiana sieci cieplnej i 
remont podłóg w Zespole 
Szkół  nr 3  
w Cieksynie

Truszkowski  
- Nasielsk 27.01.2006 100,000,00 99.836,57

Wymiana sieci cieplnej 
Wymiana  wykładzin
Wymiana podłóg

Zaawansowanie 90 %

6.
Wyposażenie klasopra-
cowni Szkoła Podstawowa 
Nasielsk

„Cezas”
Białystok

27.10.2005 47.000,00 46.707,85

szafki -8 szt
biurka –2 szt
ławki i krzesła 50 szt
tablice szkolne 4 szt
drabinki gimnastyczne 12 szt
sprzęt audiowizualny
i  rehabilitacyjny

7.

Remont bloku  
żywieniowego  
w Zespole Szkół nr 3 
w Cieksynie

Truszkowski 
- Nasielsk 21.09.2005 190.885,00 180.716,15

Remont pomieszczeń kuchni i zaplecza(glazura, 
terakota, malowanie), wymiana urządzeń wod-
kan i instalacji elektrycznej
Wykonanie wentylacji mechanicznej, wyposaże-
nie kuchni w urządzenia i sprzęt  

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w 2005 r. - cd.
INWESTYCJE OŚWIATOWE

Źródło: UM
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Główny problem – bezrobocie
Rozmowa z Anną Brzezińską, dyrektorem Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Nagła utrata pracy, choroba, wielodziet-
ność są powodem tego, iż przeciętna 
polska rodzina zmuszona jest zwrócić 
się o pomoc do ośrodków pomocy 
społecznej. Przejściowo kryzysowa 
sytuacja może się zdarzyć w każdej 
rodzinie, z tego względu nie możemy 
powiedzieć, że wsparciem objęte są 
jedynie rodziny patologiczne.

Jakiej pomocy udziela nasielski 
MOPS? W jakiej formie?
Udzielamy pomocy finansowej z kon-
kretnym przeznaczeniem, a rzeczowej 
– osobom, kiedy zachodzi obawa, że 
przyznana pomoc może być wyko-
rzystana niezgodnie z przeznaczeniem. 
Kolejną formą pomocy jest prowadzo-
ne dożywianie dzieci w szkołach. Pra-
cownicy socjalni pomagają zgłaszają-
cym się rodzinom w rozwiązywaniu 
ich trudnej sytuacji życiowej – jest to 
praca socjalna, pomoc psychologicz-
na, prawna, wsparcie. Ponadto tutejszy 
Ośrodek realizuje od 01.05.2004 r. 
ustawę o świadczeniach rodzinnych 
i od 01.09.2005 r. ustawę o zaliczce 
alimentacyjnej i postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych. 

Ile MOPS ma rocznie środków finan-
sowych na taką pomoc?
Przestawimy dane z roku 2005:
dożywianie dzieci z miasta i gminy 
Nasielsk – 100 000,00 zł
rządowy program „Posiłek dla potrze-
bujących” – 49 700,00 zł
zasiłki stałe – 197 000,00 zł
zasiłki okresowe – 92 000,00 zł
zasiłki celowe – 56 548,00 zł
zasiłki – świadczenia rodzinne – 3875 
430,00 zł.

A na inną działalność? 
Przy Ośrodku działają świetlice so-
cjoterapeutyczne, na które zostało 
zabezpieczone w roku 2005 kwotą 
50 000 zł.

Jakie jeszcze formy działalności 
prowadzi nasielski MOPS?
Przy MOPS w Nasielsku działa dzienny 
Klub Seniora, do którego przychodzą 
emeryci i renciści z całej gminy. 

A jaki problem uważa Pani za naj-
ważniejszy w gminie?

Głównym problemem w naszej gminie 
jest bezrobocie.

Czy występują problemy z alimen-
tami?
Jeśli rodzic nie otrzymuje na dziecko 
przyznanych przez sąd alimentów, 
obecna ustawa o zaliczce alimen-
tacyjnej i postępowaniu wobec 
dłużników alimentacyjnych reguluje 
tę kwestię. Wysokość otrzymywanej 
zaliczki alimentacyjnej określają limity 
wyroku i ustawy. 

Czy prowadzi się pomoc osobom 
bezdomnym? Jaką?
Na terenie gminy Nasielsk w roku 
2005 nie zarejestrowaliśmy osób 
bezdomnych. Jednakże bezdomni 
mogą uzyskać w MOPS informację, 
gdzie znajdują się schroniska dla 
ww. osób. MOPS pomaga również 
w dopełnieniu formalności niezbęd-
nych do zamieszkania w schronisku. 
Wykonuje pracę socjalną, realizując 
program wychodzenia z bezdomno-
ści z daną osobą, oczywiście przy jej 
współpracy. W zakres takich działań 
wchodzi zapewnienie im (oraz innym 
osobom bez dochodu) m.in. świad-

czeń zdrowotnych – MOPS realizuje 
zadania ustawy z dnia 27 września 
2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków 
publicznych i zapewnia tym samym 
świadczenia opieki zdrowotnej.

Czy zdarzają się przypadki, gdy 
potrzebna jest interwencja kryzy-
sowa?
Tak, szczególnie potrzebna jest pomoc 
psychologa i terapeuty. Dużą rolę od-
grywa wówczas pracownik socjalny, 
który jest koordynatorem pracy ca-
łego zespołu. 

Czy zachodzi niekiedy konieczność 
udzielania schronienia, zapewnienie 
posiłku oraz niezbędnego ubrania 
osobom potrzebującym?

Zdarzają się w naszej gminie sytuacje, 
w których MOPS zapewnia posiłek 
oraz niezbędne ubranie osobom tego 
pozbawionym.

Ile na terenie gminy Nasielsk przy-
znaje się rocznie zasiłków okreso-
wych, zasiłków celowych, zasiłków 
celowych na pokrycie wydatków 
powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego?
W 2004 roku zasiłek okresowy 
przyznano 139 rodzinom, ogólna 
liczba osób w rodzinach wynosiła 
536. Natomiast w 2005 r. z tej 
formy pomocy skorzystało już 
175 rodzin (liczba osób w tychże 
rodzinach wyniosła 676). Zasiłki 
celowe przyznano w 2004 roku 
272 rodzinom (963 osoby w ro-
dzinach; w 2005 r. taką pomoc 
otrzymało 255 rodzin, w tym 770 
osób w rodzinach.

Czy mieszkańcy gminy korzystają 
z jakichś form poradnictwa?

Tak, najchętniej mieszkańcy naszej 
gminy korzystają z poradnictwa praw-
nego, jak również pracy socjalnej.

A czy są rodziny, które mogłyby się 
ubiegać o pomoc, ale tego nie robią 
(z powodu wstydu itd.)?
Pracownicy socjalni wychodzą 
naprzeciw tym rodzinom, które po-
winny otrzymać wsparcie, a które 
z różnych przyczyn same nie zgło-
siły się o pomoc. Każde zgłoszenie 
o niepokojącej sytuacji osób i rodzin 
jest traktowane pilnie: przeprowadzo-
na jest wówczas diagnoza sytuacji 
rodziny i podejmowane stosowne 
działania.

Czy w związku z tym zdarza się, że 
pomoc udzielana jest z urzędu?
Bardzo często pomocy z urzędu 
udzielamy w formie dożywiania dzieci 
w szkołach.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: A.I. Wojtko

Według obliczeń naukowców gra-
nica niedostatku to dla jednej osoby 
pracującej dochód 595 zł miesięcz-
nie, a w przypadku typowej rodziny 
4 osobowej – 500 zł. Ile takich rodzin 
mieszka na terenie gminy Nasielsk?
Szacuje się, że w naszej gminie obecnie 
jest ok. 1500 takich rodzin.

A jaka bieda przeważa w gminie 
Nasielsk: miejska czy wiejska?
Nasielsk jest gminą typowo rolniczą. 
Skala biedy i ubóstwa z tego względu 
jest większa na terenie wiejskim.

Ile rodzin korzysta z pomocy ośrodka 
pomocy społecznej?
W 2004 r. z pomocy materialnej sko-
rzystało 582 rodzin, z czego z terenu 
wiejskiego było ich 372. Ogólna liczba 
osób w rodzinach objętych pomocą 
społeczną w 2004 roku to 2108. 
Natomiast w roku 2005 pomocą 
materialną objęto 600 rodzin, w tym 
na wsi 348, zaś ogólna liczba osób 
w rodzinach wynosiła 2116. 

To sporo… Jakie to są rodziny? 
Wielodzietne? Bez pracy? Po jakichś 
wypadkach losowych, jak pożar 
i zniszczenie mienia?
W przeważającej większości są to rodzi-
ny dotknięte problemem bezrobocia, 
które jest główną przyczyną ubóstwa, 
także wielodzietne i niepełne. Rodziny 
dotknięte zdarzeniem losowym typu 
pożar otrzymują wsparcie od MGOPS 
w zależności od potrzeb, tj. finansowe, 
jak również rzeczowe. 

Czy rodziny, które korzystają 
z pomocy, to przeważnie tzw. pa-
tologiczne, czy po prostu słabsze, 
niewydolne na rynku pracy?

Przygotowani na zimę
Kwestiom związanym z ostrą zimą 
poświęcone było posiedzenie Miej-
sko-Gminnego Zespołu Reagowa-
nia, które odbyło się 27 stycznia  
2006 r. Przewodniczył mu, w imieniu 
Burmistrza, Sekretarz Nasielska Zbi-
gniew Rutkowski, ponadto uczest-
niczyli w nim: Dyrektor Zarządu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, Zastępca Komendanta Komi-
sariatu Policji w Nasielsku, Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Prezes OSP Nasielsk, 
Prezes OSP Psucin oraz pracownicy 
Referatu Zarządzania Kryzysowego 
Spraw Wojskowych i Obrony Cywil-
nej Urzędu Miejskiego w Nasielsku.  
Zebrani zajmowali się sprawą silnych 
mrozów, dużych opadów śniegu, 
zawiei i zamieci, które mogą utrud-
niać komunikację oraz przyczyniać 
się do uszkodzenia dachów lub linii 
elektrycznych. Omawiano też za-
gadnienie wyposażenia jednostek 
OSP w odzież oraz sprzęt ochronny 
pozwalający na pracę strażaków 
w niskich temperaturach w związku 
z atakiem ostrej zimy. Dyskutowano 
również o działaniach mających na 
celu przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom dla osób starszych i potrze-

bujących a także osób bezdomnych 
w związku z ostrą zimą. 

Zespół zobowiązał dyrektorów 
zakładów i instytucji, właścicieli i za-
rządców budowlanych do bieżące-
go usuwania nadmiaru śniegu i lodu 
zalęgającego na tych obiektach. 
Polecono prezesom jednostek OSP 
działającym w systemie ratowniczo-
gaśniczym przeprowadzenie kontroli 
w powyższym zakresie oraz złożenie 
meldunku; zobowiązano także jed-
nostki OSP do udzielenia pomocy 
w usuwaniu nadmiaru śniegu za-
legającego na dachach (dotyczyło 
to przede wszystkim obiektów 
użyteczności publicznej). Zobowią-
zano prezesa OSP Nasielsk i OSP 
Psucin do przedstawienia potrzeb 
odnośnie zabezpieczenia strażaków 
ochotników w odpowiednie ma-
teriały techniczne i eksploatacyjne.  
Według informacji przedstawionych 
przez Dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej usta-
lono, że na terenie miasta i gminy 
Nasielsk nie ma osób bezdomnych, 
natomiast pomoc dla osób starszych 
oraz potrzebujących dostarczana jest 
bez problemu, ponieważ drogi są 
przejezdne. Potwierdził to również 

Z a s t ę p c a 
Komendanta 
Komisariatu 
Policji w Na-
sielsku, który 
powiedział, 
iż Policja nie 
odnotowała 
przypadków 
o s ó b  b e z -
d o m n y c h , 
chociaż na 
b i e ż ą c o 
p r o w a d z i 
k o n t r o l e 
pustostanów, 
s t w i e rd z i ł a 
n a t o m i a s t 
k i lka przy-
p a d k ó w  o s ó b  n i e t r ze ź w y ch .  
Do dnia 01.02.2006 na terenie 
miasta i gminy Nasielsk z obiektów 
użyteczności publicznej, na któ-
rych zalegał śnieg (Hala Sportowa, 
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasiel-
sku, Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku, 
Szkoła Podstawowa w Dębinkach, 
Przedszkole w Starych Pieścirogach 
i Ośrodek Zdrowia w Cieksynie) zo-
stał on usunięty dzięki pomocy OSP 
z terenu miasta i gminy Nasielsk 

oraz Państwowej Straży Pożarnej 
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
 Z informacji przekazanych do Refe-
ratu Zarządzania Kryzysowego Spraw 
Wojskowych i Obrony Cywilnej wy-
nika, że większość obiektów została 
odśnieżona własnymi siłami (ok. 15 
obiektów).

Przypominamy, że zgodnie z usta-
wą Prawo budowlane „Obiekt 
budowlany należy użytkować 
w sposób zgodny z jego przezna-

czeniem i wymaganiami ochrony 
środowiska oraz utrzymywać 
w należytym stanie technicznym 
i estetycznym, nie dopuszczając 
do nadmiernego pogorszenia jego 
właściwości użytkowych i spraw-
ności technicznej [art. 5., ust. 2]. 
Właściciel lub zarządca obiektu 
budowlanego jest obowiązany 
utrzymywać i użytkować obiekt 
zgodnie z zasadami, o których 
mowa w art. 5 ust. 2”. [art. 61.].

LAN

Nasielską halę sportową odśnieżali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
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KRONIKA 
POLICYJNA

15–29.01. w Borkowie nieznani 
sprawcy włamali się do domku letni-
skowego i skradli dwie butle gazowe, 
sokownik, sprzęt elektrotechniczny 
i garnki aluminiowe. Straty wynoszą 
1630 zł na szkodę Wacława Ł.

16–29.01. w Borkowie nieznani 
sprawcy włamali się do domku letni-
skowego i skradli butlę gazową o war-
tości 100 zł na szkodę Zbigniewa S.

23–24.01. w Psucinie spaliła się 
stodoła i garaż wraz ze sprzętem 
rolniczym i dwoma samochodami. 
Straty wynoszą 350 000 zł na szko-
dę Dariusza K.

26.01. na ul. Starzyńskiego nieznany 
sprawca wykorzystując nieuwagę 
domowników, wszedł do nieza-
mkniętego mieszkania i skradł tele-
fon komórkowy o wartości 140 zł na 
szkodę Waldemara B.

26.01. na ul. Kościuszki nieznany 
sprawca z niezamknietego samo-
chodu skradł sprzęt elektrotech-
niczny o wartości 850 zł na szkodę 
Włodzimierza S.

26–27.01. w Kątnych nieznani 
sprawcy skradli 450 metrów prze-
wodu telekomunikacyjnego. Straty 
wynoszą ok. 1600 zł na szkodę TP 
S.A.

27.01. w Pieścirogach Nowych 
na dworcu PKP nieznany sprawca 
próbował wymusić od Szczepana G. 
pieniądze w kwocie 3000 zł.

28.01. na ul. Garbarskiej nieznany 
sprawca wykorzystując nieuwagę 
domowników, wszedł do nieza-
mkniętego mieszkania i  skradł 
torebkę, w której znajdowały się 
pieniądze, telefon komórkowy i do-
kumenty. Straty wynoszą ok. 140 zł 
na szkodę Izabeli S.

30.01. na ul. Starzyńskiego nie-
znany sprawca wykorzystując 
nieuwagę domowników, wszedł do 
niezamkniętego mieszkania i skradł 
złotą i srebrną biżuterię o wartości  
3000 zł na szkodę Grażyny Ch.  
W wyniku prac operacyjnych policji 
ustalono sprawcę (Cezary S.)

30.01. trzej nieznani sprawcy pobili 
Kamila K. i skradli mu telefon komór-
kowy o wartości 400 zł. W wyniku 
prac operacyjnych policji sprawcy 
zostali ustaleni (Kamil L. i Jacek H.)

01.02. na ul. Warszawskiej samochód 
potrącił pieszego, którego z obraże-
niami ciała przewieziono do szpitala.

01.02. na ul. Pniewska Górka nie-
znany sprawca z niezamkniętego 
mieszkania skradł telefon komórkowy 
o wartości 450 zł na szkodę Lidii G.

01.02. ze sklepu na ul. Kilińskiego 
nieznany sprawca wykorzystując 
nieuwagę sprzedawcy, skradł karty 
doładowujące telefony komórkowe.

03.02. na ul. Kościuszki Bogdan G. 
umyślnie uszkodził samochód Bar-
bary R. Straty wynoszą 1000 zł.

Z przymrużeniem oka

Cukier staniał i co dalej
Jakie są efekty wprowadzonej nie-
dawno przez Unię Europejską re-
formy rynku cukru? Cukier staniał, 
przynajmniej w hurcie, zaintereso-
wanie nim mimo to jest niewielkie. 
Koncerny cukrowe zmniejszają 
liczbę czynnych cukrowni, nato-
miast światowe potęgi cukrowe, jak 
kraje Pacyfiku, Indonezja, Afryka i 
Karaiby, mają się doskonale. 

W hurcie za kilogram cukru na począt-
ku miesiąca płacono 2,35 zł. Odbiorcy 
przemysłowi słodkiego towaru nie 
kupują go zbyt wiele. Także indywi-
dualni. Święta minęły, do następnych 
jeszcze ponad 2 miesiące. Zapasów o 
tej porze roku nikt nie robi. Tak jest w 
Polsce. Natomiast na świecie tani cu-
kier afrykański czy indonezyjski 
sprzedaje się znakomicie, jako 
półprodukt do produkcji bioeta-
nolu. Na szczęście nie wpływa to 
na ceny w handlu detalicznym w 
polskich sklepach… Na nieszczęście 
– nie powoduje też zwiększenia pro-
dukcji w polskich cukrowniach. Tym 

bardziej że, zgodnie z założeniami re-
formy tego rynku, likwidacja produkcji 
cukru to świetny interes. Za każdą jego 
tonę mniej – otrzymuje się 730 euro 
rekompensaty. Rachunek jest prosty: 
cukrownia wytwarzająca 50 tysięcy 
ton cukru za zaprzestanie jego pro-
dukcji uzyskałaby 36 milionów euro. 
To duża pokusa, szczególnie wobec 
spadku cen cukru o 40%. 

Działa jące w Polsce koncerny 
brytyjski i niemieckie (kontrolują-
ce w naszym kraju połowę rynku) 
zapowiadają ograniczenie pro-
dukcji. Zapadają już decyzje 
o zamknięciu pierwszych 
cukrowni.  Nie s łychać 
j e d n a k , 

by planowały sprzedaż limity pro-
dukcji Brukseli. 

Z pewnością nie ma takich planów 
największy gracz na polskim rynku 
– Krajowa Spółka Cukrowa. Przeciw-
nie, będzie się ona starać o dodatkową 
kwotę produkcji cukru, co umożliwia 
jej właśnie reforma. Dzięki niej Polska 
będzie miała prawo zakupu 100 tysięcy 
ton dodatkowej kwoty. Limity zostaną 
rozdysponowane proporcjonalnie do 
udziałów w rynku między działające 

w kraju firmy. KSC uzyska prawo 
zakupu 40 tysięcy ton. 

Jednak reforma rynku cukru to także 
konieczność przyśpieszenia procesu 
restrukturyzacji spółki. Jeszcze niedaw-
no mówiono o zamknięciu zaledwie 7 

cukrowni (spośród ponad 20) w ciągu 
dwóch lat. Teraz te plany prawdo-
podobnie się zmienią. Docelowo 
w Krajowej Spółce Cukrowej ma 

być czynnych co najwyżej 8–10 
cukrowni.

LAN  

Podejrzani o podpalenie w Psucinie za kratkami
Jak podała Komenda Powiatowa Poli-
cji w Nowym Dworze Mazowieckim, 
w ostatnich dniach stycznia br. zatrzy-
mano kilku mężczyzn, mieszkańców 
Zakroczymia, podejrzanych m.in. 
o podpalenie dokonane pod koniec 
ubiegłego miesiąca w Psucinie. Wo-
bec zatrzymanych Sąd Rejonowy 
w Nowym Dworze Mazowieckim 
zastosował areszt tymczasowy na 
okres trzech miesięcy.

Początek kryminalnych zdarzeń, 
o dokonanie których podejrzani są 
zatrzymani mężczyźni, miał miejsce 
4 stycznia 2006 r. W Zakroczymiu 
z nieznanych przyczyn spłonęły 
drzwi wejściowe znajdującego 
się tam zakładu rozbiórki mięsa. 

Szkody oszacowano na ok. 5 tys. 
zł. Okoliczności i ślady na miejscu 
zdarzenia wskazywały na podpale-
nie tychże drzwi. 

W bardzo niedługim czasie po tym 
zdarzeniu właściciel zakładu zaczął 
odbierać telefony od nieznanych mu 
osób z żądaniem zapłacenia określo-
nych kwot pieniędzy, czyli mówiąc 
wprost – haraczu.

Po około trzech tygodniach „ciszy” 
ma miejsce kolejne zdarzenie: płoną 
budynki gospodarcze na terenie 
gminy Nasielsk (w Psucinie), należą-
ce do pokrzywdzonego właściciela 
zakładów rozbiórki mięsa. Spaleniu 
uległy stodoła, garaż, pomieszcze-
nia gospodarcze, skład opałowy, 

samochody Skoda i Polonez, ciągnik 
rolniczy i inne przedmioty stanowią-
ce wyposażenie tego gospodarstwa. 
Wszystko wskazuje na podpalenie. 
Policjanci nowodworscy zintensyfi-
kowali pracę operacyjną, uruchomili 
również jej inne formy.

Kolejne zdarzenie to uszkodzenie 
autobusu w okolicach Emolinka 
na terenie gm. Zakroczym, które 
miało miejsce w dniu 28 stycznia  
2006 r. Polegało ono na tym, że 
sprawcy zniszczyli pojazd, rzuca-
jąc w niego młotkiem i metalową 
śrubą. Straty oceniono na ok. 2 tys. 
zł. Niemal w tym samym czasie 
ktoś zażądał od właściciela auto-
busu haraczu.

Dzięki prawidłowo prowadzonej, 
wielowątkowej pracy operacyjnej, 
zaangażowaniu policjantów i ich 
profesjonalizmowi, w ostatnich 
dniach stycznia bieżącego roku za-
trzymano trzech mężczyzn, miesz-
kańców Zakroczymia, podejrzanych 
o dokonanie tych przestępstw. Są to 
Piotr M. (lat 30), Dariusz J. (lat 31) 
i Rafał Sz. (lat 22). 1 lutego wszyst-
kim zatrzymanym przedstawiono 
zarzuty. Następnego dnia, 2 lutego 
br., Sąd Rejonowy w Nowym Dwo-
rze Mazowieckim zastosował wobec 
podejrzanych Piotra M., Dariusza J. 
i Rafała Sz. środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego areszto-
wania na okres trzech miesięcy.
za: www.kppnowydwor.policja.waw.pl

R E K L A M A

Znaleziono rower górski typu Damka. 
Do odebrania w komisariacie policji 
w Nasielsku.

Zgodnie z Art. 64. § 1. k.w. każdy 
właściciel, administrator, dozorca lub 
użytkownik nieruchomości zobowiązany 
jest do umieszczenia w odpowiednim 
miejscu i utrzymania w należytym stanie 
tabliczki z numerem porządkowym nie-
ruchomości, nazwą ulicy lub placu albo 
miejscowości. Osoby niestosujące się do 
ww. będą podlegały karze grzywny do 
250 zł lub karze nagany.

Apelujemy do mieszkańców gminy 
Nasielsk o zamykanie za sobą drzwi 
do własnych domów i innych pomiesz-
czeń celem uniknięcia nasilających się 
w ostatnim czasie kradzieży.

OGŁOSZENIA 
POLICYJNE

Po opublikowaniu tekstu dr Anny Łapińskiej 
w sprawie funkcjonowania ośrodków 
zdrowia na terenie gminy Nasielsk, 
redakcja „Życia Nasielska” otrzymała 
od czytelników list będący reakcją na 
tę wypowiedź. Nie zamierzamy go pu-
blikować, ponieważ jest to anonim. Jego 
autorów zapraszamy jednak do dyskusji 
w siedzibie redakcji. Chyba że starczy im 
odwagi, by się podpisać – w kolejnym liście 
– pod swoimi opiniami. 

Redakcja

Listy do redakcji
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     PIĄTEK 17 LUTEGO 2005 r. (Aleksy, Franciszek, Izydor, Julian, Konstanty, Łukasz, Zbigniew, Zbyszko)

Paparazzi
	 Komedia	kryminalna,	88	min,	USA/Kanada	
2001;	Scenariusz	i	reżyseria:	Chris	Ver	Wiel;	
Występują:	Christian	Slater,	Tim	Allen,	Portia	
de	Rossi,	Richard	Dreyfuss,	Billy	Connolly,	
Peter	MacNeill,	Eugene	Lipinski	i	inni

Cletis Tout jest reporterem pracującym 
dla prywatnych stacji telewizyjnych 
stale poszukujących sensacyjnych 
tematów. Pewnej nocy Cletisowi 
trafia się taki materiał: przypadkowo 
filmuje mafijnego bossa mordującego 
blondwłosą prostytutkę. Cletis pró-
buje szantażować gangstera, grożąc 
mu ujawnieniem nakręconego mate-
riału, ale zanim zdąży zrobić z niego 
użytek, sam ginie z rąk członków mafii. Tymczasem z więzienia uciekli właśnie dwaj przestępcy specjalizujący 
się w kradzieży klejnotów: Trevor Finch i Micah Donnelly. Obaj potrzebują kilku dni na dotarcie do diamentów, 
które Micah zakopał pod drzewem, zanim trafił za kratki. Trevor prosi z kolei znajomego koronera, dr Saviana, 
o załatwienie im obu fałszywych dokumentów, dzięki którym będą mogli zacząć nowe życie. Savian dostarcza 
im papiery. Przypadek sprawia, że Trevor dostaje dokumenty na nazwisko niedawno zmarłego Cletisa Touta 
i w ten sposób mimowolnie „ożywia” paparazziego, na którego mafia wydała wyrok. Gdy mafiosi dowiadują 
się, że Tout jednak żyje, wynajmują płatnego mordercę, Jima, wielkiego amatora kina, by dokończył dzieła, 
bo wyrok musi być wykonany, nawet jeżeli trzeba zabić dwa razy. Na domiar złego, przez parę lat miejsce, 
gdzie Micah ukrył diamenty, nieco się zmieniło i drzewo, pod którym zakopał swój łup, rośnie teraz na terenie... 
zakładu karnego. (sobota, 20:40 TVP 1)

TVP 2
06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Weterynarz	Fred	-	Fred	opiekuje	
się	Kolumbem	odc.16;	serial	animowany	
kraj	prod.Wielka	Brytania	(2000)

08:30 Jedyneczka;	program	dla	dzieci
08:55 Ferie	z	Jedynką
09:15 I	Ty	zostaniesz	Indianinem		96’;	film	
fabularny	kraj	prod.Polska	(1962);	reż.:
Konrad	Nałęcki

10:50 TELEZAKUPY
11:25 Agrobiznes
11:35 Wiadomości
11:50 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio)

11:55 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	-	zjazd	do	kombinacji;		snowboard;	
curling;	hokej

13:30 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio)

13:50 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	-	zjazd	do	kombinacji;		snowboard;	
curling;	hokej

14:55 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio)

15:05 Wiadomości
15:15 Laboratorium	XXI	wieku	-	odc.2;	
magazyn

15:55 Był	taki	dzień	-	17	lutego;	felieton
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2735
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2736
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Zimowe	 Igrzyska	 Olimpijskie	
-	Turyn	2006	-	slalom	do	kombinacji;	
skoki	narciarskie;	skeleton.

18:00 Zimowe	 Igrzyska	 Olimpijskie	
-	Turyn	2006	-	slalom	do	kombinacji;	
skoki	narciarskie;	skeleton.

19:00 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio)

19:10 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Piątkowe	kino	akcji	-	Goldeneye	
124’;	 film	 sensacyjny	 kraj	 prod.USA	
(1995);	 reż.:Martin	Campbell;	wyk.:
Sean	Bean,	 Izabella	Scorupco,	Pierce	
Brosnan,	Famke	Jannsen

22:30 Rocky	2	113’;	dramat	kraj	prod.USA	
(1979);	 reż.:Sylvester	Stallone;	wyk.:
Sylvester	 Stallone,	 Talia	 Shire,	 Burt	
Young

00:35 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	-	podsumowanie	wydarzeń	dnia.

01:00 Był	taki	dzień	-	17	lutego;	felieton
01:05 Po	godzinach
02:00 Tele-Nowela	-	o	książkach
02:15 Kino	nocnych	marków	-	Nie	 idź	
tam	beze	mnie	93’;	film	fabularny	kraj	
prod.Argentyna,	 Hiszpania,	 Francja	
(2006);	reż.:Jacobo	Rispa;	wyk.:Pablo		
Echarri,	Marian		Aguilera,	Pilar		Punzano

03:50 Był	taki	dzień	-	17	lutego;	felieton
03:55 Zakończenie	dnia

06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:50	 TV	MARKET
07:10	 Interwencja,	odc.603 Polska
07:30	 B-Daman,	odc.14;	Japonia
08:00	 Adam	i	Ewa,	odc.21 Polska
09:00	 Gra	w	ciemno,	odc.96 Polska
10:00	 Duża	przerwa,	odc.8 Polska,	2001;	
r.	Mirosław	Bork

10:30	 Graczykowie,	odc.34 Polska
11:00	 Dom	nie	do	poznania,	odc.6;	USA
12:00	 Adam	i	Ewa,	odc.22 Polska,	2000
13:00	 Jezioro	marzeń,	odc.118;	USA,	2002;	
w.	Der	Beek	James	Van	(Dawson),	Katie	
Holmes	(Joey),	Joshua	Jackson	(Pacey),	
Michelle	Williams	(Jennifer),	Kerr	Smith	
(Jack),	Meredith	Monroe	(Andie)

14:00	 P i e rwsza 	 m i łość ,	 odc .227 
Polska,	2005;	r.	Okił	Khamidov,	Paweł	
Chmielewski

14:45	 Eureko	-	ja	to	wiem,	odc.15 Polska
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.604 Polska
16:30	 Exclusive,	odc.145 Polska,	2006
17:00	 Czysta	gra,	odc.24 2005;	r.	Wojciech	
Pijanowski.	Teleturniej,	prowadzony	przez	
Zygmunta	Chajzera.

17:05	 Gra	w	ciemno,	odc.97 Polska
	Dla	małoletnich	od	lat	12
18:05	 Pierwsza	miłość,	odc.228 Polska
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Zemsta	frajerów	-	następne	po-
kolenie;	USA,	1992;	r.	Roland	Mesa;	w.	
Carradine	Robert,	Ted	McGinley,	Curtis	
Armstrong,	Julia	Montgomery,	Gregg	
Binkley,	Israel	Richard

21:30	 Studio	Lotto
21:35	 Nieustraszeni,	odc.53;	2003	Trzecia	
edycja	popularnego	amerykańskiego	re-
ality	show.

22:35	 Na	 jeden	temat...z	 Joan	Rivers,	
odc.15;	Wielka	Brytania,	2005

23:05	 Daleko	od	noszy,	odc.56 Polska
23:35	 Biznes	Wydarzenia
23:55	 Pogoda
00:05	 Fanatyk;	 USA,	 2001;	 r.	 Bean	
Henry;	 w.	 Gosling	 Ryan,	 Zane	 Billy,	
Phoenix	 Summer,	 Russell	 Theresa		
Dramat. Jeden z najbardziej kontrower-
syjnych filmów ostatnich lat. Opowieść 
o miłości, nienawiści i wierze. Oparta na 
faktach, historia inteligentnego, obda-
rzonego silną osobowością, młodego 
ucznia żydowskiej szkoły, który pod-
czas rozważań nad wersami Tory o 
ofiarowaniu Izaaka doznaje wstrząsu. 
Chłopiec uważa, że ta przypowieść jest 
dowodem na boską pychę i okrucień-
stwo. Wstrząsające odkrycie prowadzi 
go do przeciwstawienia się własnej 
tożsamości religijnej i kulturowej.

02:05	 Love	TV Program	rozrywkowy		
03:05	 BoomBox Program	muzyczny	
05:30	 Pożegnanie

06:05 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:25 Telesklep;
07:05 Usterka	-	serial	fabularno-doku-
mentalny,	2002

07:35 Firma	-	magazyn,	2006
08:05 Inspektor	Eddie	-	serial	komedia	
(12/13),	Wielka	Brytania,	2003,	reż.	Nick	
Gomez

09:00 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo,	2006

10:10 Salon	Gier	-	interaktywny	teleturniej	
na	żywo,	2006

11:15 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(599/0),	Polska,	2006

11:50 Taniec	 z	 gwiazdami	 -	 program	
rozrywkowy,	2005

13:15 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

13:45 Inspektor	Eddie	-	serial	komedia	
(13/13),	Wielka	Brytania,	2003,	reż.	Leslie	
Libman

14:45 Nash	Bridges	-	serial	sensacyjny	
(73/122),	USA,	1996

15:45 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(30/160),	Brazylia,	2004

16:45 Fakty	Popołudniowe
17:02	 Uwaga!	-	magazyn,	2006
17:15 Rozmowy	w	toku	-	talk	show
18:25 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn,	2006
20:15 Strefa	zrzutu	-	film	sensacyjny,	USA,	
1994,	reż.	John	Badham	,	wyst.	Wesley	
Snipes,	Gary	Busey,	Yancy	Butler,	Michael	
Jeter,	Corin	Nemec,	Kyle	Secor

22:20 Przylądek	strachu	-	film	sensacyjny,	
USA,	1991,	reż.	Martin	Scorsese	,	wyst.	
Robert	 De	Niro,	 Nick	 Nolte,	 Jessica	
Lange,	Juliette	Lewis,	 Joe	Don	Baker,	
Robert	Mitchum,	Gregory	Peck,	Martin	
Balsam,	Illeana	Douglas

00:55 Uwaga!	-	magazyn,	2006
01:15 Nocne	igraszki	-	program	rozryw-
kowy,	2006

TVP 1 POLSAT TVN TV 4
05.35 „Sztukateria”	-	Magazyn	kulturalny
06.00 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.25 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

06.50 Muzyczne	listy	–	magazyn
07.50 TV	Market
08.05 „Pokemon”	(153)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia	1997-98

08.35 Benny	Hill	(78)	–	serial	kom.
09.10 „Kachorra	to	ja”	(48)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro;	reż.	Jorge	
Montero,	obsada:	Natalia	Oreiro,	Pablo	
Rago,	Maria	Rosa	Gallo,	Maria	 Leal,	
Osvaldo	Santoro,	Maria	Rosa	Fugazot,	
Pepe	Monje,	Betina	O’Connel,	Marisa	
Mondino,	Silviana	Bosco

10.15 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”	
(64)	-	serial	sensacyjny,	USA,	1996-99,	
scen.	i	reż.	Donald	Bellisario

11.15 Kasa	na	bank	-	telerutniej	
12.15 TV	Market	
12.30 „Szpital	Księcia	Alfreda”	 (21)	 -	
Docu-drama,	Australia,	1999,	pomysł	
serii	i	produkcja:	Fiona	Baker	

13.00 V-max	-	Magazyn	motoryzacyj-
ny

13.30 Awantura	o	kasę	–	teleturniej	
14.30 „Muzyczne	listy”	–	magazyn	
15.25 Punkt,	 Set,	 Mecz	 –	 magazyn	
siatkarski	

15.55 „Kachorra	to	ja”	(49)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro;	reż.	Jorge	
Montero,	obsada:	Natalia	Oreiro,	Pablo	
Rago,	Maria	Rosa	Gallo,	Maria	 Leal,	
Osvaldo	Santoro,	Maria	Rosa	Fugazot,	
Pepe	Monje,	Betina	O’Connel,	Marisa	
Mondino,	Silviana	Bosco

17.00 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

17.30 Detektor	–	raport	Czwórki	–	ma-
gazyn	reporterski	

18.00 Awantura	o	kasę	–	teleturniej	
19.00 TiVi	Sekcja	–	talk	show
20.00 „Klątwa	upadłych	aniołów”	(14)	
–	serial	obyczajowy,	Wielka	Brytania	
2004,	reż.	Brian	Grant,	Andy	Goddard,	
wyk.	 Jemima	Rooper,	Christina	Cole,	
Jamie	Davis,	Amber	Sainsbury,	Michael	
Fassbender,	 Colin	 Salmon,	 Joseph	
Morgan	

21.00 „Pierwsza	fala”		(64)	–	fantastyczny	
serial	akcji,	Kanada	1998,	reż.	Holly	Dale,	
Rob	LaBelle,	wyk.	Sebastian	Spence,	Rob	
LaBelle,	Dana	Brooks

22.00 Wydarzenia
22.10 „Kłamca”	(8)	-	Gra	psychologicz-
na

23.10 Playboy;	„Przebudzenie	Gabrieli”	
–	film	erotyczny	

01.10 Nocne	randki	–	program	
02.00 Muzyczne	 listy	–	magazyn	mu-
zyczny

02.50 Aquaz	–	program
03.45 Zakończenie	programu

Strefa zrzutu
	 Film	sensacyjny,	USA,	rok	produkcji:	1994;	Reżyseria:	
John	Badham;	Obsada:	Wesley	Snipes,	Gary	Busey,	
Yancy	Butler

Bracia Pete i Terry są szeryfami. Razem otrzymu-
ją pozornie proste zadanie, mają przewieźć do 
więzienia Earla Leedy’ego (Michael Jeter), ha-
kera. Podróż odbywa się samolotem. W trakcie 
lotu dochodzi do zamachu terrorystycznego, brat 
Pete’a ginie, zaś haker znika bez śladu. Pete próbuje 
przekonać swych przełożonych, że samolot nie 
padł ofiarą terrorystów, ale przestępców, którzy 
w ten sposób pomogli w ucieczce swemu wspólni-
kowi. Nikt nie wierzy w takie wytłumaczenie i Pete, 
jako główny podejrzany o umożliwienie więźniowi 
ucieczki, musi oddać odznakę. Pete przestaje być 
policjantem, ale nie rezygnuje z dochodzenia i za-
miaru pomszczenia brata. Rozpoczyna prywatne 
śledztwo. Niebawem nawiązuje znajomość z Jessie 
Crossman (Yancy Butler), która wprowadza go 
w środowisko spadochroniarzy. Kierując się 
swymi podejrzeniami, Pete zaczyna poszukiwać 
Ty’a Moncriefa (Gary Busey) i jego wyczynowych 
spadochroniarzy. Wkrótce okazuje się, że miał ra-
cję. (piątek, 20:15 TVN)

HIT NA DZIŚ

Goldeneye
TVP 1  20.15
	 Film	sensacyjny,	125	min,	Wielka	Brytania	
1995;	 Reżyseria:	 Martin	 Campbell;	
Scenariusz:	Jeffrey	Caine,	Bruce	Feirstein;	
Aktorzy:	 Pierce	Brosnan,	 Sean	Bean,	
Izabella	Scorupco,	Famke	Janssen,	Judi	
Dench,	Robbie	Coltrane	i	inni

„GoldenEye” kosztował 65 mln do-
larów, a jego światowa promocja 
pochłonęła kolejne 55. Znakomitym 
chwytem reklamowym stała się 
przebojowa piosenka z tego filmu 
autorstwa Bono i Edge’a z zespołu 
U2 śpiewana przez Tinę Turner. Film 
odznacza się rozmachem typowym 
dla współczesnych superprodukcji. 
Dla dekoracji „GoldenEye” zbyt 
małe okazały się angielskie studia 
Pinewood i dlatego przerobiono 
na studio wynajętą olbrzymią 
halę byłej fabryki samolotów 
w Leavesden. Zdjęcia plenerowe 
kręcono, jak zwykle, w różnych czę-
ściach globu: w Monako, Szwajcarii, 
Sankt Petersburgu, Puerto Rico 
i Londynie. Bond lat 90. ma rysy 
przystojnego Irlandczyka Pierce’a 
Brosnana, z którego ta rola uczyniła 
światową gwiazdę. Znany wcze-
śniej głównie z serialu „Remington 
Steele” i telewizyjnej adaptacji „W 
80 dni dookoła świata”, przez 
długie lata nie miał szczęścia do 
ról kinowych. Zagrał m.in. we 
„Włóczęgach”, „Pociągu śmierci”, 
„Nocnej straży”, „Czwartym 
protokole”, „Pani Doubtfire”, lecz 
jego występy nie wywoływały 
sensacji. Jako Bond mógł wystąpić 
po raz pierwszy w 1987 r. w filmie  
„W obliczu śmierci”. Zajęty na planie 
„Remingtona Steele’a” musiał jed-
nak odmówić i agentem 007 został 
Timothy Dalton. Gdy zrezygnował 
po dwóch filmach, producenci po-
nownie zwrócili się do Brosnana, 
który natychmiast się zgodził. 
Jego partnerką została „polska 
Szwedka” Izabella Scorupco.

DODATEK TELEWIZYJNY
05:40 Złotopolscy	-	odc.	348;	telenowela
06:05 10	minut	tylko	dla	siebie
06:15 Dwójka	Dzieciom	-	Karino	-	odc.	
13/13	Cena	sukcesu;	serial	TVP

06:40 Od	przedszkola	do	Opola	
07:05 TELEZAKUPY
07:25 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
151/156;	serial	animowany

07:50 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn
08:10 Dr	Quinn,	odc.	7;	serial	obycz.
09:00 Pytanie	na	śniadanie
09:55 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(	studio	)

09:59	Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	-	Biegi	-	15	km	M;	Snowboard	M	
-	eliminacje.;	transmisja

10:50 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(	studio	)

10:50 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	-	Biegi	-	15	km	M;	Snowboard	M	
-	eliminacje.;	transmisja

11:40 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(	studio	)

11:55 Jesteś	tym,	co	jesz	-	odc.	2;	serial	do-
kumentalny	kraj	prod.Wielka	Brytania	

12:20 TELEZAKUPY
12:35 Święta	wojna	(181);	serial	TVP
13:05 Spotkanie	z	Balladą	-	Karnawał	w	
Kopydłowie				„Niespodzianka”	(2)

14:00 Dolina	Kreatywna
14:30 Wędrówki	przyrodnicze	z	Davidem	
Attenborough	 -	 odc.18-	Krokodyle-	
władcy	wód;	serial	dok.

15:10 Nowe	przygody	Flippera	-	odc.	12;	
serial	przygodowy	kraj	prod.USA

16:00 Panorama
16:15 Dla	niesłyszących	-	Egzamin	z	życia	
-	odc.	34;	serial	TVP

17:15 Allo,	Allo	-	odc.	82/84;	serial	kom.
17:45 Z	Dwójką	bezpieczniej
17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:40 Pogoda
18:50 Kabaretowa	Scena	Dwójki	-	Jak	się	
rozstać;	widowisko

19:40 Alternatywy	4	-	odc.	6;	serial	kom.
20:50 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(	studio	)

20:55 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	-	Skeleton	M;	Łyżwy	figurowe	-	
tańce;	Hokej	K	-półfinały.;	transmisja

21:45 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(	studio	)

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:45 Wideoteka	dorosłego	człowieka	
23:15 Tajne	akcje	CIA	-	s.II	odc.	3/22;	
serial	sensacyjny	kraj	prod.USA	(2003)

00:05 Podniebny	pojedynek	87’;	 film	
fabularny	kraj	prod.USA	(1997);	reż.:
J.Christian	Ingvordsen

01:35 U2	-	Vertigo,	koncert	w	Chicago
02:25 Zakończenie	dnia
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TVP 2
06:00 Natura	2000	odc.	3;	serial	dok.
06:20 Smaki	polskie;	magazyn	kulinarny
06:30 Białoruś,	Białoruś...;	magazyn
06:50 Dzień	dobry	w	sobotę;	program	
poradnikowy

07:05 Rok	w	ogrodzie
07:25 Dzień	dobry	w	sobotę
07:50 Był	taki	dzień	-	18	lutego;	felieton
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Moliki	książkowe-czyli-co	czytać	
dziecku	-	odc.	7;	magazyn

08:25 WIRTUL@NDIA
08:55 Ziarno;	magazyn
09:25 5	-	10	-	15	-	magazyn	dla	dzieci
09:50 Scooby,	gdzie	jesteś?	serial	anim.
10:20 Szkoła	złamanych	serc	-	odc.	39;	
serial	obyczajowy	kraj	prod.Australia

11:05 Czarna	owca	-	magazyn	muzyczny
11:25 Puchar	Jedynki;	magazyn
11:40 Re:akcja;	program	dla	młodzieży
12:05 Parapet
12:20 Był	taki	dzień	-	18	lutego;	felieton
12:25 Wiadomości
12:40 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio,	biathlon;	hokej)

14:30 Kochamy	polskie	komedie	-	odc.52;	
teleturniej

15:00 Miłość	na	antypodach	-	część	1;	
serial	obyczajowy	kraj	prod.Australia

15:55 Od	przedszkola	do	Opola
16:45 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Show	Express
17:35 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(skoki)

19:55 Wieczorynka
20:05 Wiadomości
20:25 Sport
20:30 Pogoda
20:40 Hit	 na	 sobotę	 -	 Paparazzi	 88’;	
film	fabularny	kraj	prod.USA	(2001);	
reż.:Chris	Ver	Wiel

22:20 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio,	hokej,	wydarzenia	dnia)

23:40 Męska	rzecz...	-	RoboCop	98’;	film	
science	fiction	kraj	prod.USA	(1987);	reż.:
Paul	Verhoeven

01:20 Około	północy;	magazyn
01:45 Kino	nocnych	marków	-	Podejrzany	
(Suspect)		116’;	dramat	kraj	prod.USA

03:40 Był	taki	dzień	-	18	lutego;	felieton
03:45 Zakończenie	dnia

06:00	 Pierwsza	miłość,	odc.187 Polska
06:45	 Pierwsza	miłość,	odc.188 Polska
07:30	 Jesteśmy,	odc.146 Polska,	2006
08:00	 Sonic	X,	odc.7;	Japonia,	USA,	2003
08:30	 Hugo	Familijny	2005,	odc.45 Polska
09:00	 Eureko	-	ja	to	wiem,	odc.15 Polska,	
2005;	r.	Maciej	Swierawski,	Rolf	Meter

10:00	 BRAVO,	odc.34 Polska,	2006
10:30	 DURACELL:	Eksploracje,	odc.11;	
Polska,	Wielka	Brytania,	2004

11:00	 As,	odc.2;	Polska,	2002
12:00	 Samo	życie,	odc.647 Polska
12:45	 Samo	życie,	odc.648 Polska
13:30	 Rodzina	zastępcza,	odc.144 Polska
14:00	 Dom	nie	do	poznania,	odc.7;	USA,	
2003;	r.	David	Dryden,	Patrick	Higgins

15:00	 Pensjonat	pod	Różą,	odc.56 Polska
16:00	 Słoneczny	patrol,	odc.212;	USA,	
1999;	r.	Gregory	J.	Bonnan

17:00	 Exclusive,	odc.145 Polska,	2006			
17:15	 Kuba	Wojewódzki Polska,	2005;	r.	
Konrad	Smuga

18:15	 Daleko	od	noszy,	odc.57 Polska,	
2005;	r.	Krzysztof	Jaroszyński

18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Grasz	czy	nie	grasz,	odc.12 Polska,	
2005;	r.	Maciej	Skwierawski	–	to	światowy	
hit	na	antenie	Polsatu

20:50	 Przedsionek	piekła;	USA,	2001;	r.	
Salomon	Mikael;	w.	James	Caan,	Devanney	
Sherry,	Daniel	Roebuck,	Harrold	Jamie		
Dramat. W 1989 na pokładzie pancernika 
USS Iowa doszło do eksplozji wieży nr 
2; zginęło 47 marynarzy. Dowództwo, 
szukając kozła ofiarnego, oskarża 
oficera, który zginął w katastrofie, 
o wywołanie eksplozji. Jego kolega, 
por. Dan Meyer (Leonard) odważnie 
przedstawia prawdziwy przebieg 
zdarzeń, ale prawda dalej pozostaje w 
ukryciu. Ujawniają ją dopiero zeznania 
komandora Freda Moosally (Caan), któ-
ry poświęca własną karierę w obronie 
honoru swoich oficerów. 

21:30	 Studio	Lotto
22:40	 Bez	 litości;	USA,	1986;	r.	Pearce	
Richard;	 w.	 Gere	 Richard,	 Dzundza	
George,	Basinger	Kim,	Krabbe	Jeroen	

01:00	 Dziewczyny	 w	 bikini;	 Wielka	
Brytania,	2005

02:00	 Love	TV
03:00	 BoomBox Program	muzyczny	
05:30	 Pożegnanie

06:00 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:20 Telesklep;
08:00 Automaniak	-	program	motory-
zacyjny,	2006

08:30 Dzień	dobry	TVN	-	magazyn,	2006
10:30 Szymon	Majewski	Show	-	program	
rozrywkowy,	2005

11:35 Ciao	Darwin	-	program	rozrywkowy
12:50 Na	Wspólnej		-	serial	obyczajowy	
(150/0),	Polska,	2006

14:35 Anioł	Stróż	-	serial	komedia	(8/13),	
Polska,	2005,	reż.	Filip	Zylber;

15:10 Maraton	Uśmiechu	 -	 program	
rozrywkowy,	2005

15:40 Siłacze	-	program	rozrywkowy
16:50 Pascal:	po	prostu	gotuj	4	-	program	
rozrywkowy,	2005

17:25 Taniec	 z	 gwiazdami	 -	 program	
rozrywkowy,	2005

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn,	2006
20:05 Niania	-	 serial	komedia	(9/15),	
Polska,	2005,	reż.	Jerzy	Bogajewicz;

20:35 Kryminalni	 -	 serial	 sensacyjny	
(1/14),	Polska,	2005,	reż.	Patryk	Vega;

21:40 Uciekający	pociąg	-	film	sensacyjny,	
USA,	1985,	reż.	Andrei	Konczałowski	,	
wyst.	Jon	Voight,	Eric	Roberts,	Rebecca	De	
Mornay,	Kyle	T.	Heffner,	John	P.	Ryan

00:00 Czwartek	-	film	sensacyjny,	USA,	
1998,	reż.	Skip	Woods	,	wyst.	Thomas	
Jane,	Aaron	Eckhart,	Paulina	Porizkova,	
James	LeGros,	Paula	Marshall,	Michael	
Jeter,	Glenn	Plummer,	Mickey	Rourke
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TVP 2
06:00 Zwierzęta	świata;	film	dok.
06:25 Tak	miało	być	-	odc.	7;	serial	obycz.
06:55 Był	taki	dzień	-	19	lutego;	felieton
07:00 	Transmisja	Mszy	Świętej
07:55 Weterynarz	 Fred;	odc.17;	 serial	
animowany	kraj	prod.Wielka	Brytania

08:10 Domisie;	program	dla	dzieci
08:35 Dzieci	świata	-	Moja	farma;	serial	
dok.	kraj	prod.Francja	(2005)

08:55 Dzieci	świata	-	Mali	mistrzowie;	
serial	dok.	kraj	prod.Francja	(1994)

09:10 Teleranek	-	magazyn	dla	młodszych	
nastolatków

09:40 Songowanie	 na	 ekranie	 -	 dla	
młodych	widzów

10:05 Królestwo	Maciusia	 -	 odc.27;	
program	dla	dzieci

10:35 Szkoła	złamanych	serc	-	odc.	40;	
serial	obyczajowy	kraj	prod.Australia

11:25 Tydzień
11:55 Między	ziemią	a	niebem;	magazyn
12:00 Anioł	Pański	kraj	prod.Włochy	
12:15 Między	ziemią	a	niebem;	magazyn
12:55 Był	taki	dzień	-	19	lutego;	felieton
13:00 Wiadomości
13:10 Wywiad	i	opinie;	program	pub.
13:35 Co	tu	jest	grane	?
14:00 Tytani	-	niezapomniana	drużyna	
109’;	dramat	kraj	prod.USA	(2000)

15:55 BBC	w	Jedynce	-	Chłopiec	w	krainie	
niedźwiedzi	polarnych;	film	dok.

16:45 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Zimowe	 Igrzyska	 Olimpijskie	
-	Turyn	2006	(studio,	hokej;	bobsleje;	
łyżwy	szybkie)

19:20 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
19:55 Pogoda
20:05 Wiedźmy	-	odc.	13;	serial	TVP
20:55 Zakochana	Jedynka	-	Bicie	serca	
88’;	 film	obyczajowy	kraj	prod.USA	
(1993);	reż.:Michael	Miller

22:35 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio,	hokej,	podsumowanie	wy-
darzeń	dnia)

23:35 Uczta	kinomana	-	Huragan		139’;	
dramat	 kraj	 prod.USA	 (1999);	 reż.:
Norman	Jewison

02:00 Kolekcja	 kinomana	 -	 Żart	 77’;	
dramat	kraj	prod.CZECHY	(1969);	reż.:
Jaromil	Jires

03:20 Był	taki	dzień	-	19	lutego;	felieton
03:25 Zakończenie	dnia

05:20 Słowo	na	niedzielę
05:25 Film	dla	niesłyszących	-	Rodzinka	
-	odc.	15;	serial	komediowy	TVP

05:50 Film	dla	niesłyszących	-	Rodzinka	
-		odc.	16;	serial	komediowy	TVP

06:15 Smak	Europy;	reportaż
06:30 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
153;	serial	animowany

06:55 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006

07:05 Złotopolscy	-	odc.	743	Dwa	oblicza;	
telenowela	TVP

07:30 M	jak	miłość	-	odcinek	386;	serial	
08:20 Zacisze	gwiazd
08:50 10	lat	mniej	seria	II	-	odc.1;	serial	do-
kumentalny	kraj	prod.Wielka	Brytania

09:15 Animals
09:45 Wędrówki	przyrodnicze	z	Davidem	
Attenborough	-	Małpia	zagadka-	odc.	
11;	serial	dok.	kraj	prod.Wielka	Brytania

10:20 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza	-	Rieslingowy	smak	(164)

10:50 Gwiazdy	w	południe	-	Doktorze	
do	dzieła!	87’;	komedia	kraj	prod.Wielka	
Brytania	(1968);	reż.:Gerald	Thomas

12:25 Familiada	-		odc.	1262;	teleturniej
12:55 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	 (studio;	Hokej:	Rosja	 -	 Łotwa,	
Włochy	-	Niemcy)

15:20 Szansa	na	Sukces
16:10 Na	dobre	i	na	złe	-	odc.	246;	serial	
17:05 Egzamin	z	życia	-	odc.	35;	serial	TVP
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:50 Pogoda
19:00 Wojna	domowa	-	odc.	8;	serial	
komediowy	TVP

19:55 Europa	da	 się	 lubić	 -	 (odc.	 76)	
Małżeństwo	po	europejsku

20:55 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio;	Łyżwy	figurowe	-	tańce	
oryginalne;	Narty	dowolne	-	skoki	K;	
Bobsleje	M.)

22:25 Panorama
22:40 Sport	Telegram
22:50 Pogoda
22:55 Dolina	Kreatywna	-	co	słychać?
23:05 Linia	Specjalna	-	Linia	specjalna
23:40 Studio	Teatralne	Dwójki	-	Dzień	
przed	zachodem		72’;	spektakl	teatralny	
kraj	prod.Polska	(2003)

00:55 Betty	Fisher	i	inne	historie	98’;	film	
fabularny	kraj	prod.Francja	(2001);	reż.:
Claude	Miller

02:35 Zakończenie	dnia

06:00	 Pierwsza	miłość,	odc.189 Polska
06:45	 Pierwsza	miłość,	odc.190 Polska
07:30	 Król	szamanów,	odc.18;	Japonia	/	
USA,	2003;	r.	Sesji	Mizushima

08:00	 Power	Rangers,	odc.502
08:30	 Hugo	2005,	odc.59 Polska
09:00	 IDOL	IV,	odc.4 r.	Rafał	Gliński
10:00	 Słoneczny	patrol,	odc.212;	USA,	
1999;	r.	Gregory	J.	Bonnan

11:00	 Elmo;	USA,	1999;	r.	Halvorson	Gary;	
w.	Mandy	Patinkin,	L.	Williams	Vanessa,	
Manzano	Sonia,	Orman	Roscoe

12:30	 Biały	 kieł;	USA,	 1991;	 r.	 Randal	
Kleiser;	w.	Ethan	Hawke,	Klaus	Maria	
Brandauer,	 Seymour	 Cassel,	 Susan	
Hogan,	James	Remar

14:45	 Podaruj	dzieciom	słońce
15:00	 Pensjonat	pod	Różą,	odc.57 Polska,	
2005	Uszy,	cz.	2

16:00	 Grasz	czy	nie	grasz,	odc.12 Polska,	
2005;	r.	Maciej	Skwierawski

17:15	 Eureko	-	ja	to	wiem,	odc.16 Polska,	
2005;	r.	Maciej	Swierawski,	Rolf	Meter			

18:15	 Daleko	od	noszy,	odc.58 Polska
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Rodzina	 zastępcza,	 odc.145 
Polska

20:00	 As,	odc.3 Polska,	2002;	r.	Grzegorz	
Okrasa,	Janusz	Dymek

21:00	 Chirurdzy,	odc.7;	USA,	2005;	r.	Peter	
Horton,	Adam	Davidson,	John	David	
Coles,	Mark	Tinker,	Pia	Sarah	Anderson,	
Tony	Goldwyn,	Wendey	Stanzler

21:30	 Studio	Lotto
22:05	 Kuba	Wojewódzki,	odc.135 Polska
23:05	 Mój	wstrętny	tłusty	szef,	odc.7;	
USA,	2004

00:05	 Na	 jeden	temat...z	 Joan	Rivers,	
odc.15;	Wielka	Brytania,	2005;	r.	John	
F.D.	Northover

00:35	 Magazyn	sportowy
05:30	 Pożegnanie

06:00 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:20 Telesklep;
08:00 Anioł	Stróż	-	serial	komedia	(8/13),	
Polska,	2005,	reż.	Filip	Zylber;

08:30 Dzień	dobry	TVN	-	magazyn,	2006
10:30 Wilki	 morskie	 -	 film	 wojenny,	
Szwajcaria,	 1980,	 reż.	 Andrew	 V.	
McLaglen,	wyst.	Gregory	Peck,	Roger	
Moore,	Trevor	Howard,	David	Niven,	
Barbara	Kellerman,	 Patrick	Macnee,	
Patrick	Allen

12:55 Niania	-	serial	komedia	(9/15),	
Polska,	2005,	reż.	Jerzy	Bogajewicz;

13:30 Co	za	tydzień	-	magazyn,	2006
14:00 Gremliny	 rozrabiają	 -	 film	 S-F,	
USA,	1984,	reż.	Joe	Dante	,	wyst.	Zach	
Galligan,	Phoebe	Cates,	Hoyt	Axton,	Polly	
Holliday,	Keye	Luke,	Scott	Brady,	Edward	
Andrews

16:05 Zielone	drzwi	-	magazyn,	2006
16:35 Ciao	Darwin	-	program	rozrywkowy

17:55 Kryminalni	 -	 serial	 sensacyjny	
(1/14),	Polska,	2005,	reż.	Patryk	Vega

19:00 Fakty
19:25 Sport
19:35 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn,	2006
20:05 Złoty	dla	zuchwałych	-	program	
rozrywkowy,	2006

22:20 Pod	Napięciem	-	talk	show,	2006
22:50 Superwizjer	-	magazyn,	2006
23:20 Nie	do	wiary	-	magazyn,	2005
23:55 Strefa	zrzutu	-	film	sensacyjny,	USA,	
1994,	reż.	John	Badham	,	wyst.	Wesley	
Snipes,	Gary	Busey,	Yancy	Butler,	Michael	
Jeter,	Corin	Nemec,	Kyle	Secor

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

HIT NA DZIŚ
Uciekający pociąg
TVN  21.40
	 film	sensacyjny,	USA,	rok	produkcji:	
1985;	Reżyseria:	Andrei	Konczałowski;	
Obsada:	 Jon	Voight,	 Eric	 Roberts,	
Rebecca	De	Mornay,	Kyle	T.	Heffner

P ó ł n o c n e  t e r e n y  S t a n ó w 
Zjednoczonych. Trwa wyjątkowo 
sroga zima. Dwóch więźniów 
ucieka z więzienia ozaostrzonym 
rygorze. Starszy z nich, Manny (Jon 
Voight) jest recydywistą. Ma już 
za sobą dwie próby ucieczki, za 
każdym razem został złapany 
i z powrotem osadzony w wię-
zieniu. Ranken (John P. Ryan), 
strażnik o sadystycznych skłon-
nościach uprzedził Manny’ego, że 
przy trzeciej próbie ucieczki, zabije 
go. Razem z Mannym z więzienia 
ucieka Buck (Eric Roberts). Chłopak 
ma zaledwie kilka miesięcy do koń-
ca wyroku, ale Manny bardzo mu 
imponuje i dlatego postanawia 
uciekać razem z nim. Jedynym 
sposobem na opuszczenie za-
śnieżonej, lodowatej północy jest 
dostanie się do pociągu. Gdy to 
się udaje, Manny i Buck wierzą, że 
reszta pójdzie już bez problemu. 
Tymczasem to właśnie ów pociąg, 
okaże się dla nich największym 
zagrożeniem. Gdy skład rusza, 
wkrótce okazuje się, że wymknął 
się spod kontroli. Pociąg nabiera  
coraz większej szybkości wreszcie 
zaczyna pędzić z maksymalną 
mocą. Uwięzieni w ostatnim wa-
gonie Manny i Buck muszą dotrzeć  
do lokomotywy i wyłączyć silniki. 

Bicie serca
20.55 TVP 1
	 Film	obyczajowy,	89	min,	USA	1993;	
Reżyseria:	Michael	Miller;	Scenariusz:	
Jan	Worthington;	Muzyka:	David	Shire;	
Występują:	John	Rotter,	Polly	Draper,	
Kevin	Kilner,	Michael	Lembeck,	Nancy	
Morgan,	Christian	Cousins	i	inni

Bohaterka, p iękna Adr ian 
Townsend (Polly Draper), osią-
gnęła w życiu wiele. Młoda kobie-
ta ma przystojnego, kochającego 
męża, komfortowy dom w Los 
Angeles i pieniądze. Ceniona 
dziennikarka odnosi coraz więk-
sze sukcesy w pracy zawodowej. 
Za serię interesujących reportaży 
została uhonorowana prestiżową 
nagrodą Emmy. Po szczeblach 
kariery szybko pnie się także jej 
mąż biznesmen. Małżonkowie 
przed ślubem zawarli układ, 
że nigdy nie będą starać się 
o potomstwo. Steven Townsend 
(Kevin Kilner), pamiętając przykre 
doświadczenia z dzieciństwa, nie 
zamierza powtórzyć błędu swoich 
rodziców. Kiedy Adrian zachodzi 
w ciążę, mąż żąda usunięcia pło-
du. Zakochana kobieta godzi się 
na aborcję, jednak w ostatniej 
chwili ucieka z gabinetu lekar-
skiego. Decyzja Stevena jest 
nieodwołalna, mężczyzna wy-
prowadza się i wkrótce zamierza 
sprzedać dom. Jego adwokat 
powiadamia klientkę o wszczę-
tej sprawie rozwodowej. Steven 
zrzeka się również wszelkich praw 
do dziecka...

HIT NA DZIŚ

05:50 Echa	tygodnia
06:20 Spróbujmy	razem;	magazyn	dla	
niepełnosprawnych

06:45 Smak	Europy
07:00 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
152/156;	serial	animowany

07:25 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006

07:35 Złotopolscy	-	odc.	742
08:05 M	jak	miłość	-	odcinek	385;	serial	
08:55 Rodziny	grubasów	-	odc.5;	serial	
dokumentalny

09:20 Na	dobre	i	na	złe	-	odc.	245;	serial
10:15 7	dni	świat
10:40 Żywieckie	Gody;	felieton
10:45 Wielka	Gra;	teleturniej
11:40 Kręcioła;	Dla	małoletnich	od	lat	7
12:00 30	ton	-	lista,	lista,	lista	przebojów
12:30 Kochanie	zmniejszyłem	dzieciaki	
-	odc	47/66;	serial	przygodowy	kraj	
prod.USA	(1997)

13:10 Żywieckie	Gody;	felieton
13:20 Święta	wojna	-	Złom	Bercik	(229);	
serial	TVP

13:50 Familiada	-		odc.1261;	teleturniej
14:20 Złotopolscy	-	odc.	744
14:55 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(	studio	)

15:00 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	-	Łyżwy	szybkie	-	1000	m	M;	Hokej:	
Włochy	-	Niemcy.;	transmisja

17:15 Duże	dzieci;	talk-show
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:45 Żywieckie	Gody;	felieton
18:55 Herbatka	u	Tadka
19:45 Żywieckie	Gody;	felieton
19:50 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006		(	studio	)

20:05 Zimowe	 Igrzyska	 Olimpijskie	
-	Turyn	2006	-	Hokej:	Słowacja	-	USA;	
Short	 track	 -	 1500	m	K,	 1000	m	M;	
Bobsleje	M.;	transmisja

22:15 Słowo	na	niedzielę
22:30 Panorama
22:45 Sport	Telegram
22:50 Pogoda
23:05 I	stanie	się	koniec	117’;	film	fabularny	
kraj	prod.USA	(1999)

01:05 Dowód	 niewinności	 98’;	 film	
sensacyjny	kraj	prod.USA	(2000);	reż.:
Bradley	Battersby;	wyk.:Peter	Coyote,	
Nastassja	Kinsky

02:45 Zakończenie	dnia

05.45 Punkt,	 Set,	 Mecz	 –	 magazyn	
siatkarski	

06.10 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski

06.35 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
07.00 „Pokemon”	 (150,151)	 –	 serial	
animowany	dla	dzieci,	USA/Japonia	
1997-98,	reż.	Masamitsu	Hidaka.

08.00 Na	topie	–	wywiad	z…Robert	Redford	
-	Wywiad	Romana	Rogowieckiego	

08.30 „Dekoratornia”	–	magazyn	wnę-
trzarski

09.00 Kasa	na	bank	-	telerutniej
10.00 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
10.30 Punkt,	Set	Mecz	–	magazyn	siat-
karski		

11.00 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski

11.30 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
12.00 „MacGyver”	(98)	–	przygodowy	
serial	akcji,	USA/Kanada	1985-1992

13.00 Polska	Liga	Siatkówki:	BOT	Skra	
Bełchatów	-	Resovia	SSA	Rzeszów

15.00 TiVi	Sekcja	–	talk	show
16.00 ŁABĘDZIEM	BYĆ...	
17.00 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”		
(63)	-	serial	sensacyjny,	USA,	1996-99,	
scen.	i	reż.	Donald	Bellisario,	wyk.	David	
James	Elliott,	Cathrine	Bell,	Andrea	Parker,	
Kane	Picoy,	Katie	Rich

18.00 „Dzieci	z	Bullerbyn”	-	Szwecja,	1986;	
reż.:	Lasse	Hallström;	wyst.:	Anna	Sahlin,	
Henrik	Larsson,	Linda	Bergstrom,	Crispin	
Dickson	Wendenius,	Harald	Lonnbro

20.00 „Komisarz	 Rex”	 (15)	 –	 serial	
kryminalny,	Austria/Niemcy	1994,	reż.		
Pete	Ariel,	Wolfgang	Dickmann

21.00 „Dziki”	(20)	–	serial	komediowo-
sensacyny,	Polska	2004

22.00 Wydarzenia	
22.10 „Eksperyment	jasnowidz”	(8)
23.10 „Historia	Josephine	Baker”	-	USA,	
1991;	 reż.:	Brian	Gibson;	wyst.:	Lynn	
Whitfield,	Ruben	Blades,	David	Dukes,	
Louis	Gossett	Jr.,	Craig	T.	Nelson

01.55 Komenda	 -	 Program	 tworzony	
na	 pograniczu	 dwóch	 gatunków:	
telenoweli	dokumentalnej	i	magazynu	
policyjnego.

02.20 Drogówka	–	serial	dok.
02.45 Aquaz	-	program
03.40 Punt,	Set	Mecz	–	magazyn	siat-
karski

04.05 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
04.30 Zakończenie	programu	

05.45 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
06.10 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.35 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

07.00 „Pokemon”	 (152,153)	 –	 serial	
animowany	dla	dzieci,	USA/Japonia	
1997-98,	reż.	Masamitsu	Hidaka.

08.00 Kasa	na	bank	-	telerutniej
09.00 „Dzieci	z	Bullerbyn”	-	Szwecja,	1986;	
reż.:	Lasse	Hallström

11.00 „Magic	of	Russian	Circus”	-	Reż.	
Tatyana	Gutman

12.00 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

12.30 „Dekoratornia”	–	magazyn	wnę-
trzarski

13.00 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

13.30 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski

14.00 „MacGyver”	(99)	–	przygodowy	
serial	akcji,	USA/Kanada	1985-1992

15.00 Polska	Liga	Siatkówki:	Mostostal-
Azoty	SSA	Kędzierzyn-Koźle	-	Wkręt-Met	
Domex	AZS	Częstochowa

17.00 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”	
(64)	-	serial	sensacyjny,	USA,	1996-99

18.00 „Tylko	samotni”	-	USA,	1991;	reż.:	
Chris	Columbus

20.10 „Wojna	płci”	 -	USA,	 1998;	 reż.:	
Don	Roos;	wyst.:	Christina	Ricci,	Martin	
Donovan,	 Lisa	 Kudrow,	 Lyle	 Lovett;	
Komedia. Po śmierci swojego ojczyma, 
szesnastoletnia Dedee (Christina Ricci) 
ucieka z domu, i przenosi się do swo-
jego przyrodniego brata. Bill (Martin 
Donovan) jest gejem i mieszka razem 
ze swoim partnerem Mattem. Cyniczna 
Dedee uwodzi Matta i wmawia mu, że 
jest z nim w ciąży. Chłopak decyduje się 
na nowe życie: kradnie oszczędności Billa 
i wyrusza z Dedee do Kalifornii…

22.20 Drogówka	–	serial	dokumentalny
22.50 Wydarzenia	
23.00 „Punisher”	-	Australia,	USA,	1989;	
reż.:	 Mark	 Goldblatt;	 wyst.:	 Dolph	
Lundgren,	Louis	Gossett	Jr.

00.50 Drogówka	–	serial	dokumentalny
01.15 Komenda
01.40 AQUAZ	–	program	
02.35 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

03.00 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

03.25 Zakończenie	programu
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INFORMACJE NA TEMAT PODATKÓW
Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12  
– www.mofnet.gov.pl
Izba Skarbowa w Warszawie, 01-513 Warszawa, ul. Felińskiego 2B  
– www.izba-skarbowa.waw.pl
Urząd Skarbowy w Nowym Dworze Maz., 05-100 Nowy Dwór Maz.  
ul. Legionów 7
tel. 765-90-40 – sekretariat
- 765-90-26 – informacja z zakresu VAT
- 765-90-29 – informacja z zakresu handlu wewnątrzwspólnotowego
- 765-90-62 – informacja z zakresu podatku dochodowego od osób 
fizycznych
- System Informacji Podatkowej SIP (interpretacje urzędów skarbowych) 
www.mofnet.gov.pl
- Podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych transakcji handlo-
wych mają możliwość sprawdzenia numerów identyfikacyjnych VAT 
swoich kontrahentów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej –
www.europa.eu.int/comm/taxation /customs/vies/en/veishome.htm

NAJWAŻNIEJSZE TERMINY
7.II – upływa termin zapłaty podatku za m-c styczeń z tytułu karty podat-
kowej,
20.II – upływa termin rozliczenia podatku dochodowego za m-c styczeń 
(PIT, CIT, PPR,-PPE),
25. II – upływa termin rozliczenia podatku od towarów i usług za m-c 
styczeń (VAT-7, VAT-7K).
NUMERY KONT BANKOWYCH
91101010100166782221000000 – CIT
41101010100166782222000000 – VAT
88101010100166782223000000 – PIT, PPE, PPR
82101010100166782227000000 – KP

zane rozliczyć się z dochodów 
uzyskanych za granicą.

U WAG A :  p r z y  u z y s k i wa n i u 
dochodów zagranicznych stosu-
jemy dwie metody: tj. metodę 
wyłączenia z progresją – obowią-
zuje w odniesieniu do dochodów 
uzyskanych z pracy najemnej 
przez osoby zamieszkałe w Polsce 
m.in. w: Niemczech, Czechach, 
Słowacji, Kanadzie, Japonii, Francji, 
Irlandii, Włoszech, Portugalii. Przy 
metodzie wyłączenia z progresją 
dochody uzyskane za granicą są 
zwolnione z podatku w Polsce, 
ale mają wpływ na podatek od 
dochodów podlegających pol-
skiemu fiskusowi.  Zagraniczne 
dochody uwzględnia się jednak 
tylko do ustalenia stopy procen-
towej, według której zapłaci się 
podatek od polskich dochodów. 
Jeśli dana osoba w danym roku 
w Polsce ich w ogóle nie uzy-
skała, bo np. pracowała wyłącznie 
w Niemczech, złożenie zeznania 
jest bezprzedmiotowe; metoda 
proporc jona lnego odl iczenia 
– obowiązuje w odniesieniu do 
dochodów uzyskanych z pracy 
najemnej przez osoby zamiesz-
kałe w Polsce m.in. w: USA, Wiel-
kiej Brytanii i Północnej Irlandii, 
Rosji, Szwecji, Holandii. Metoda 
ta polega na tym, że od podatku, 
jaki w Polsce należy się od cało-
ści dochodów danej osoby (w tym 
dochodu zagranicznego),odlicza 
się podatek zapłacony za granicą. 

AKTUALNOŚCI
Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Nowym Dworze Maz. przypo-
mina:

– z dniem 2 maja 2006 roku 
upływa termin składania zeznań 
o wysokości osiągniętego do-
chodu (poniesionej straty) w roku 
podatkowym 2005.

Rodzaje formularzy zeznań po-
datkowych:

PIT-37  (zeznanie o wysokości 
osiągniętego dochodu (poniesio-
nej straty) w roku podatkowym) 
składają podatnicy, którzy w czasie 
roku podatkowego płacili zaliczki 
na podatek dochodowy wedle 
skali  podatkowej wyłącznie za 
pośrednictwem płatników – za-
kładu pracy, ZUS, KRUS itd.

PIT-36  (zeznanie o wysokości 
osiągniętego dochodu (ponie-
sionej strat) w roku podatkowym) 
składają podatnicy, którzy uzyskali 
w 2005 roku dochody opodatko-
wane wedle skali podatkowej, jeśli 
nie dotyczy ich PIT-37, a są to 
przede wszystkim przedsiębiorcy 
opodatkowani wedle skali podat-
kowej (prowadzil i  pozarolniczą 
działalność gospodarczą, działy 
specjalne produkcji rolnej), uzyski-
wali dochody z najmu, podnajmu, 
dzierżawy, rodzice obowiązani 
doliczyć do swoich dochodów 
dochody małoletnich dzieci (np. 
rentę rodzinną), osoby obowią-

Osoba mająca miejsce zamieszka-
nia w Polsce musi złożyć w kraju 
zeznanie, nawet jeżeli w danym 
roku nie uzyskała tu żadnych 
dochodów.

PIT-36L (zeznanie o wysokości 
osiągniętego dochodu (poniesio-
nej straty) w roku podatkowym) 
składają przedsiębiorcy, którzy 
uzyskali przychody z działalno-
ści gospodarczej opodatkowane 
stawką liniową 19 proc.

PIT-38  (zeznanie o wysokości 
osiągniętego dochodu (poniesio-
nej straty) w roku podatkowym) 
składają osoby, które osiągnęły 
w 2005 r.  tzw. zyski giełdowe 
uzyskane w kraju i za granicą ob-
jęte stawką liniową 19 proc.

UWAGA:  Przychody uzyskane 
w 2005 roku za granicą,  jeśl i 
muszą być uwzględnione w roz-
liczeniach w kraju, przelicza się 
na złote wedle kursów z dnia ich 
otrzymania lub postawienia do 
dyspozycji podatnika, ogłoszo-
nych przez bank, z którego usług 
korzysta ł  podatnik,  mających 
zastosowanie przy kupnie walut. 
Jeśli podatnik nie korzystał z usług 
banku, przychody przelicza się na 
złote według kursu średniego wa-
lut obcych z dnia uzyskania przy-
chodów, ogłaszanego przez NBP. 
Jeśli bank, z którego usług podat-
nik korzysta, stosuje różne kursy 
walut obcych i nie jest możliwe 
dostosowanie kursu do wskaza-
nych wyżej  zasad,  przychód 
w walutach obcych przelicza się 
na złote według średniego kursu 
walut z dnia uzyskania przychodu 
ogłoszonego przez NBP.

Limity odliczeń w podatku do-
chodowym od osób fizycznych 
obowiązujące w 2005 r. 
odliczenia od dochodu:
– wydatki na cele rehabilitacyjne 
oraz wydatki związane z ułatwie-
niem wykonywania czynności 
życiowych między innymi na :

– wydatki  na zakup 
leków, których sto-
sowanie zalecił lekarz 
specjalista – nadwyż-
ka wydatków ponad  
100 zł miesięcznie,

– opłacenie przewod-
ników osób niewido-
mych I  lub I I  grupy 
inwalidztwa oraz osób 
z niepełnosprawnością 
narządu ruchu zaliczo-
nych do I grupy inwa-
lidztwa – limit roczny 
do 2280 zł

– utrzymanie przez 
osoby niewidome psa 
przewodnika – l imit 
roczny do 2280 zł

– używanie samocho-
du osobowego, sta-
nowiącego własność 
(współwłasność) osoby 

niepełnosprawnej zaliczonej do 
I lub II grupy inwalidztwa lub po-
datnika mającego na utrzymaniu 
osobę niepełnosprawną zaliczoną 
do I lub II grupy inwalidztwa albo 
dzieci niepełnosprawne, które 
nie ukończyły 16 roku życia, dla 
potrzeb związanych z koniecznym 
przewozem na niezbędne zabiegi 
leczniczo-rehabilitacyjne – limit 
roczny do 2280 zł.

UWAGA:  ulga na cele rehabi-
l i tacyjne przysługuje osobom 
niepełnosprawnym lub podat-
nikom mającym na utrzymaniu 
osoby niepełnosprawne,  któ-
rych dochód (tj. osób będących 
na utrzymaniu) nie przekracza  
9120 zł w 2005 roku.

– darowizny na cele : a) określone 
w art.4 ustawy o działalności po-
żytku publicznego, organizacjom, 
o których mowa w art. 3 ust.2 
i 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego prowadzącym działal-
ność pożytku publicznego w sfe-
rze zadań publicznych określonej 
w tej ustawie realizującym te cele , 
b) kultu religijnego – w wysokości 
dokonanej darowizny, nie więcej 
jednak niż kwota stanowiąca 6% 
dochodu.

– wydatki na spłatę odsetek od 
kredytu (pożyczki) udzielonego 
podatnikowi na sf inansowanie 
inwestycji mającej na celu zaspo-
kojenie własnych potrzeb miesz-
kaniowych – odliczeniu podlegają 
odsetki od tej części kredytu, która 
nie przekracza kwoty odpowiada-
jącej 189 000 zł.

UWAGA: z uwagi na liczne warun-
ki określające zasady korzystania 
z tej ulgi wskazanym jest zapozna-
nie się z treścią art. 26 b ustawy.

– wydatki ponoszone z tytułu 
użytkowania sieci Internet w loka-
lu (budynku) będącym miejscem 
zamieszkania podatnika – do wy-
sokości 760 zł rocznie. 

odliczenia od podatku:
– w ramach tzw. praw nabytych 
– wydatk i  na  sys tematyczne 
oszczędzanie w kasie mieszka-
niowej – 30% poniesionych wy-
datków nie więcej niż 11 340 zł 
(6% z 189 000zł) – limit roczny.

– wydatki na remont i moder-
nizację budynku mieszkalnego 
z a j m owa ne go  n a  p o d s t aw i e 
tytułu prawnego oraz wpłaty na 
wyodrębniony fundusz remonto-
wy spółdzielni mieszkaniowej lub 
wspólnoty mieszkaniowej – limit 
trzyletni na lata 2003–2005: 19% 
poniesionych wydatków nie wię-
cej niż 5670 zł – budynek miesz-
kalny, 4725 zł – lokal mieszkalny. 
Minimalny wydatek uprawniający 
do ulgi – 567 zł w okresie trzech 
lat.

– wydatki na remont i moderni-
zację instalacji gazowej, urządzeń 
eksplozymetrycznych lub urzą-
dzeń gazowych – 945 zł

– podatnik, który w terminie od 
dnia 1 maja do dnia 31 grudnia 
roku podatkowego oraz od dnia 
1 stycznia do dnia złożenia zezna-
nia za rok podatkowy, nie później 
jednak niż do dnia upływu termi-
nu określonego dla złożenia tego 
zeznania, dokonał wpłaty na rzecz 
organizacji pożytku publicznego, 
może zmniejszyć podatek do-
chodowy wynikający z zeznania 
o kwotę dokonanej wpłaty, jednak 
nie więcej niż o kwotę stanowiącą 
1% podatku należnego, wyka-
zanego w zeznaniu. W zeznaniu 
podatkowym składanym za 2005 
rok podatnicy mogą zmniejszać 
podatek o wpłaty dokonywane od 
dnia 1 maja 2005 r. do dnia złoże-
nia zeznania za 2005 r., nie dłużej 
jednak niż do dnia 30 kwietnia 
2006 r.

Opracował zespół:
Grażyna Rączka

Jaromir Walędziak
Janusz Jasiński

Agnieszka Ciężkowska

Podstawa obliczenia podatku w złotych
Podatek wynosi

ponad do
37 024 19% minus kwota zmniejszająca podatek 530 zł 08 gr.

37 024 74 048
6 504 zł 48 gr. + 30% nadwyżki 

ponad 37 024 zł

74 048
17 611 zł 68 gr. + 40% nadwyżki 

ponad 74 048 zł

2005r.

Koszty jeden zakład 
Miesięcznie 102 zł 25 gr.

Rocznie 1 227 zł

Koszty kilka zakładów Nie może przekroczyć 
rocznie 1 840 zł 77 gr.

Dojeżdżający jeden zakład
Miesięcznie 127 zł 82 gr.

Rocznie 1 533 zł 84 gr.

Dojeżdżający kilka zakładów Nie może przekroczyć 
rocznie 2 300 zł 94 gr.

Kwota zmniejszająca podatek
Miesięczna 44 zł 17 gr.

Roczna 530 zł 08 gr.

Skala podatku dochodowego na 2005 rok:

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku 2 790 zł.

Koszty uzyskania przychodu obowiązujące w 2005 roku:

Co nowego w Urzędzie Skarbowym
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Skandal w ARiMR

Kontrola (nie) na miejscu
Jeszcze kilka tygodni 

temu ogólnopolskie 
media informowały, że 
ponad 3 miliony złotych 
z ubiegłorocznych dopłat 
unijnych wyłudzili rolnicy 
w całej Polsce. Swoją 
wiedzę prasa, radio i te-
lewizja czerpały z centrali 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.
Czy jednak tylko rolnicy są winni 
nadużyć? Jak będzie po tym roku? 
A może część winy ponoszą spółki 
wynajęte do kontroli na miejscu 
przez samą Agencję?

Agencja Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa poinformowała 
o odstąpieniu od umowy z konsor-
cjum spółek: ComputerLand S.A. 
w Warszawie, KPG Sp. z o.o. w Kra-
kowie, Przedsiębiorstwo Miernictwa 
Górniczego Sp. z o.o. w Katowicach, 
„GEOMAR” S.A. w Szczecinie 
i Okręgowe Przedsiębiorstwo Geo-
dezyjno-Kartograficzne „GEOMAP” 
Sp. z o.o. w Zielonej Górze.

Agencja zażądała od konsorcjum 
kary umownej w wysokości prze-
kraczającej 10 milionów złotych. 

Odstąpienie dotyczy zawartej 
w ubiegłym roku umowy na prze-
prowadzenie kontroli na miejscu 
w wytypowanych gospodarstwach 
rolnych w kilku województwach.

Powód, jak informuje centrala 
ARiMR, to nienależyte wykonanie 
przez konsorcjum prac kontrolnych 
zawartych w umowie. 

Podano aż 9 przyczyn:
– nagminne niedotrzymywanie 
terminów realizacji zleceń wynika-
jących z harmonogramu;

– nieusuwalnie w terminie wad i bra-
ków stwierdzonych w przekazywa-
nych partiach pakietów zwrotnych;
– błędne określanie powierzchni 
działek rolnych podlegających 
kontrolom;
– błędne identyfikacje nieprawidło-
wości występujących na kontrolo-
wanych działkach rolnych;
– błędne przyporządkowanie kodów 
nieprawidłowości;
– niewłaściwe wykonywanie szkiców 
działek rolnych;
– niewłaściwe wykonywanie wyma-
ganej dokumentacji fotograficznej;
– przeprowadzanie kontroli przez 
osoby nieupoważnione;
– nagminne wpisywanie na szkicach 
terenowych fikcyjnych (niewystępu-
jących na danym arkuszu mapy) lub 
nieprawidłowych numerów ewiden-
cyjnych działek sąsiednich.

Oburzającym jest fakt, że takie nie-
prawidłowości wykryto w ponad 90 
procent materiałów przekazanych 
przez wykonawcę umowy. W wy-
niku karygodnych błędów, co naj-
mniej kilkakrotnie – a w niektórych 
przypadkach nawet jedenastokrotnie 
– zwracano podlegające odbiorowi 
dokumenty do weryfikacji. 

Jak poinformowała Agencja, do 
6 stycznia tego roku zaledwie 
jedna dzies iąta  przekazanych 

prac spełniała wymagane kryteria 
jakości.

Weryfikacja pod względem oceny 
formalnej przekazywanej doku-
mentacji oraz nagminne powtarzanie 
czynności kontrolnych w terenie dla 
wybranej próby przysparzała Agen-
cji dodatkowych kosztów, a nawet, 
w ostatniej fazie realizacji, konieczne 
było oddelegowanie do tych prac 
dodatkowo 122 pracowników.

Zdaniem przedstawicieli władz 
Agencji szczególnie należy pod-
kreślić ujawnienie fałszowania przez 
wykonawcę dokumentów mają-
cych potwierdzać przeprowadzenie 
kontroli. O blisko dwudziestu takich 
przypadkach ARiMR zawiadomiła 
organy ścigania. Kilkanaście po-
dobnych spraw badają służby kontroli 
wewnętrznej Agencji. 

Trudno w to uwierzyć, ale – jak 
czytamy w specjalnym komu-
nikacie agencyjnym – „mimo 
n iedotrzymywania  terminów 
Agencja kontynuowała współpracę 
z wykonawcą, wykazując dobrą 
wolę i przyjmując wielokrotnie za-
pewnienia o poprawie jakości prac. 
Strony odbyły kilkanaście spotkań 
w tej sprawie i wymieniły obszerną 
korespondencję”. 

O skandalu została poinformowana 
Komisja Europejska. W komunika-
cie czytamy dalej – „Odstąpienie 
od umowy z konsorcjum stało się 
konieczne wobec zaistniałych fak-
tów i wobec niemożności ponow-
nego wykonania niezrealizowanych 

kontroli (ze względu na porę roku), 
a także z uwagi na realne zagro-
żenie prawidłowej realizacji zadań 
publicznych nałożonych na ARiMR. 
W obecnej sytuacji nienależyte 
wykonanie umowy uniemożliwia 
wywiązanie się z przyjętego przez 
Polskę poziomu kontroli za rok 
2005 i koniecznym staje się uzgod-
nienie z Komisją Europejską sposobu 
wykonania tych kontroli, które nie 
zostały zrealizowane”.

Robota niewykonana, wstyd przed 
Unią Europejską, a konsorcjum 
– jakby tego było mało – chce 
jeszcze zapłaty za niewykonaną 
albo spapraną robotę. Postępuje 
zgodnie ze starą socjalistyczną 
zasadą – czy się stoi, czy się leży, 
kasa się należy. Agencja się broni 
– stoi na stanowisku, że niedo-
puszczalnym jest przypisywanie jej 
odpowiedzialności za pozbawienie 
podwykonawców wynagrodzenia 
za wykonane prace, w sytuacji, 
gdy to na stronie umowy, w tym 
wypadku konsorcjum reprezento-
wanym przez ComputerLand S.A., 
spoczywa pełna odpowiedzialność 
za właściwą i terminową realizację 
umowy. Zasady rozliczeń między 
wykonawcą a podwykonawcami 
nie dotyczą Agencji. Należy do-
dać, że Agencja odstąpiła jedynie 
od części umowy. Prace odebrane 
od wykonawcy, czyli nieobjęte 
odstąpieniem, zostaną w pełni 
rozliczone – wyjaśnia Iwona Musiał, 
rzecznik prasowy ARiMR.

Jak można dowiedzieć się w ARiMR, 
o całej sprawie było już głośno kilka 

miesięcy temu. Już wtedy dociera-
ły do centrali pierwsze informacje 
o nieprawidłowościach. Aż dziwne, 
że nikomu wtedy to nie przeszka-
dzało. Czy do tego, żeby afera 
wyszła na jaw, potrzebne były wy-
bory parlamentarne i zmiana ekipy 
rządzącej?

Pytań jest wiele. Najwięcej nasuwa 
się po nieoficjalnych rozmowach 
z pracownikami Agencji pragnącymi 
zachować anonimowość.

Dlaczego nie zajęto się sprawą zaraz 
po pierwszych sygnałach, że coś jest 
nie tak?

Jak doszło do wyboru przez Agencję 
tego, a nie innego konsorcjum?

Czy istnieje jakiekolwiek powiązanie 
personalne miedzy poprzednim 
kierownictwem Agencji a władzami 
spółki?

Czy możl iwe jest ,  aby część 
publ icznych pieniędzy mogła 
być przekazana na finansowanie 
kampanii wyborczej jednej z partii 
politycznych w ostatnich wyborach 
parlamentarnych?

I wreszcie, ile kosztowała nas, podat-
ników cała ta zabawa w kontrolę na 
miejscu?

O tych sprawach Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji nie informuje 
w swoim komunikacie.

Miejmy nadzieję, że aferą zajmie się 
prokuratura, a winni zostaną ukarani.

WA 

Paliwo pod lupą

Tak naprawdę, to nie wiemy, co lejemy
Okazuje się, że na niektórych stacjach 
benzynowych w Polsce do baków 
lejemy wodę, kwasy, rozpuszczalniki, 
mieszanki przeróżnych „paliw”, śmie-
cie i nie wiadomo co jeszcze!  Paliwo 
jest również „chrzczone” olejem opa-
łowych, klejami i smarami.  Dzięki takim 
„uzdatniaczom” można (aż) ponad 
dwukrotnie zwiększyć objętość czegoś, 
co kiedyś było benzyną.  Horror!

Ponad 6 proc. stacji benzynowych w 
Polsce sprzedaje paliwo niewłaściwej 
jakości – o wynikach kontroli przepro-
wadzonych w 2005 roku Inspekcję 
Handlową poinformował Urząd Ochro-
ny Konkurencji i Konsumentów. 

Jak podaje UOKiK, niepokoi fakt, że 
co trzeci przedsiębiorca, u którego w 
poprzednich latach zakwestionowano 
jakość benzyny lub oleju napędowego, 
nadal oferuje wadliwe paliwo.

Pogorszyła się jakość sprzedawanego na 
stacjach oleju napędowego – kryteriów 
nie spełniało prawie 8 proc. próbek  
(w 2004 roku wskaźnik ten wyniósł 
nieco ponad 5 proc.). Zdaniem kon-
trolerów po części wynika to z faktu, 
że od ubiegłego roku obowiązują 
zaostrzone normy na zawartość siarki. 

Paliwo, które w 2004 roku spełniało 
kryteria jakościowe, w 2005 roku było 
już kwestionowane.

Na stałym poziomie utrzymuje się 
jakość sprzedawanej w Polsce benzy-
ny 95 i 98 – wadliwa okazała się co 
dwudziesta pobrana próbka. Jest to 
wynik porównywalny z rokiem 2004 
– wtedy było nieco poniżej 5 procent 
nieprawidłowości.

Dążąc do wyeliminowania z obrotu 
paliwa niespełniającego wymogów 
jakościowych, Inspekcja Handlowa 
przeprowadziła kontrole na stacjach 
benzynowych i w hurtowniach, na które 
napłynęły skargi i informacje od konsu-
mentów oraz organów ścigania, a także 
tych, na których w latach ubiegłych 
ujawniono nieprawidłowości. Inspek-
torzy pobrali 2830 próbek benzyny 
i oleju napędowego pochodzących z 
1477 stacji. Wymogów jakościowych 
nie spełniało 387 próbek – co stanowi 
niemal 14 proc. zbadanych. W przy-
padku hurtowni wskaźnik ten wyniósł 
prawie 10 procent (13 próbek na 142 
zbadanych z 63 hurtowni).

Biuro prasowe UOKiK poinformowało, 
że co trzecia stacja, na której podczas 

poprzednich kontroli zakwestionowano 
paliwo, nadal oferuje benzynę i olej na-
pędowy niewłaściwej jakości. 

Walka z nieuczciwością w firmach 
handlujących paliwami, mimo suro-
wych kar, nie jest łatwa.  Sprzedawcy 
czują się bezkarni.  Nie bez winy jest 
w tym wypadku wymiar sprawiedli-
wości – albo procedury, których musi 
przestrzegać. 

Ustawa o systemie monitorowania i 
kontrolowania jakości paliw ciekłych i 
biopaliw ciekłych przewiduje surowe 
sankcje za obrót paliwem złej jakości 
– grzywnę w wysokości do 1 mln 
złotych lub karę pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do 5 lat. Sądy, w efekcie 
kontroli przeprowadzonej w ubiegłym 
roku, wydały 12 wyroków skazujących. 
Z informacji posiadanych przez Urząd 
wynika, że zaledwie w 7 z nich nałożo-
no kary grzywny w łącznej wysokości 
tylko 34 tys. złotych.

Walkę z nieuczciwymi przedsiębiorca-
mi utrudnia również praktyka prokuratur. 
Zgodnie z prawem, czynem karalnym 
jest wprowadzanie do obrotu paliwa złej 
jakości, a odpowiedzialność ponosi wła-
ściciel stacji bądź hurtowni. Tymczasem 

prokuratury umarzają postępowania 
z uwagi na niewykrycie sprawców. W 
efekcie, jak informuje UOKiK, na 251 
zawiadomień kontrolerów Inspekcji 
Handlowej o popełnieniu przestępstwa 
w związku z kontrolą paliw w 2005 
roku, do tej pory zaledwie w 43 przy-
padkach skierowano akty oskarżenia 
do sądów.

Pracownicy Urzędu skarżą się, że mo-
nitorowanie jakości sprzedawanego w 
Polsce oleju napędowego i  benzyny 
utrudnia również brak aktów wykonaw-
czych, które pozwoliłyby na kontrolo-
wanie paliwa pod względem kryteriów 
mających wpływ na eksploatację 
pojazdów. Wprawdzie obowiązuje już 
rozporządzenie Ministra Gospodarki 
ustalające te parametry, brak jednak 
aktu prawnego określającego metodę 
ich badania.

Wynikiem przeprowadzonych kon-
troli Inspekcja Handlowa wydała 65 
decyzji o wycofaniu z obrotu paliw 
niespełniających wymagań jako-
ściowych oraz przekazała informa-
cje Wojewódzkim Inspektoratom 
Ochrony Środowiska. Ponadto do 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

przesłano dane dotyczące 218 stacji 
i baz paliwowych, w przypadku któ-
rych stwierdzono naruszenie koncesji 
na obrót paliwami oraz złamanie prze-
pisów prawa energetycznego. 

Od 1 maja 2004 roku Polska przed-
stawia Komisji Europejskiej raporty 
na temat jakości paliwa znajdującego 
się w obrocie. W tym celu podległa 
Prezesowi UOKiK Inspekcja Handlo-
wa kontroluje losowo wybrane stacje 
benzynowe. Na każdej pobierana jest 
jedna próbka. W ubiegłym roku zba-
dano ich 596. Ponad 6 proc. próbek 
nie spełniało wymogów jakościo-
wych. W porównaniu z rokiem 2004 
(maj–grudzień) jest to wynik gorszy  
o ponad 1 proc.

Na liście skontrolowanych firm nie 
ma tym razem stacji benzynowych 
z Nasielska. Warto przy tej okazji 
przypomnieć, że blisko 2 lata temu 
gruntowny sprawdzian jakości prze-
szła stacja paliw firmy Monrex przy 
ulicy Płońskiej. W tym wypadku 
inspektorzy nie mieli żadnych za-
strzeżeń do jakości sprzedawanych 
na niej paliw!

AW



 9Życie Nasielska10–23 lutego

fot. M. Stamirowski

fot. M. Stamirowski

Koniec nasielskiej „wąskotorówki”?
Pomimo toczącego 

s ię  pos tępowania 
o wpis nasielskiej kolejki 
wąskotorowej do rejestru 
zabytków, Polskie Koleje 
Państwowe zabrały się 
do likwidacji jej torów. 
W czwartek 19 stycznia na nie-
czynnej stacji kolejki pojawili się 
robotnicy. Zaczęli rozkręcać szyny, 
ciąć je na kawałki i wrzucać na 
ciężarówkę. Już następnego dnia 
– na skutek interwencji pracownika 
Krajowego Ośrodka Badań i Do-
kumentacji Zabytków – kierownik 
delegatury Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków dokonał wizji 
lokalnej, po której wydał decyzję 
o wstrzymaniu rozbiórki. Decyzję 
tę zignorowano. Mimo ostrego 
mrozu ekipa rozbiórkowa pracowała 
w sobotę i niedzielę przy kolejnych 
odcinkach szyn. Codziennie roz-
bierano 500–600 metrów torów. 
Nielegalną rozbiórkę przerwano 
dopiero w środę 25 stycznia, po 
kilkakrotnych interwencjach pra-
cownika KOBiDZ, szefa delegatury 
WKZ z Ciechanowa, a także dzięki 
pomocy nasielskiej policji i Służby 
Ochrony Kolei.

Zakład Nieruchomości PKP twierdzi, 
że linia nie przedstawia żadnej warto-
ści zabytkowej. Tory są rozkradane, 
a podatek od nieruchomości trzeba 
gminom płacić. PKP proponowały 
samorządom przejęcie kolejki, ale 
one nie były zainteresowane. Dlatego 
zdecydowano o rozbiórce torów.

Jednak według Krajowego Ośrodka 

Badań i Dokumentacji Zabytków, 
Nasielska Kolej Wąskotorowa jest 
dziś świadectwem rozwoju ów-
czesnej techniki budowy lokalnych 
linii kolejowych. Odzwierciedla 
rozwiązania stosowane przy budo-
wie lokalnych linii kolejowych pod 
koniec lat 40. Wartość kulturową 
ma charakterystyczna architektura 
budynków stacyjnych i obiektów 
zaplecza technicznego, zastosowa-
ne rozwiązania konstrukcji budowli 
inżynieryjnych oraz rozplanowanie 
układów torowych. Wąskotorową 
kolejkę Nasielsk–Pułtusk zbudo-
wano w 1950 r. Na trasie długości 
około 25 km wożono ludzi i towary. 
Linia jest nieczynna od 1995 r., na 
podstawie obwieszczenia Dyrekcji 
Generalnej PKP. Pociągi przestały 
kursować kilka lat temu. Tabor 
oddano do Nowego Dworu Gdań-
skiego. Teraz jeżdżą nim turyści 
do Stegny, Sztutowa i Mikoszewa. 
Nasielska Kolej Wąskotorowa to 
obiekt o dużym potencjale tury-
stycznym. Łączy Nasielsk z Pułtu-
skiem – jednym z najciekawszych 
miast na Mazowszu. Wzdłuż tej linii 
działają ośrodki wypoczynkowe i go-
spodarstwa agroturystyczne. Stowa-
rzyszenie Kolejowych Przewozów 
Lokalnych wystąpiło o wydzierża-
wienie tej linii od PKP, aby prowadzić 
pasażerski ruch turystyczny. Niestety, 
prace rozbiórkowe spowodowały, że 
tej atrakcji nie będzie.

Burmistrz Nasielska Bernard D. Mu-
cha przeprowadził wiele rozmów 
na temat wąskotorówki z władzami 
samorządów lokalnych w Pułtusku 

i Winnicy. Nie było jednak szans na 
współpracę. Wójt gminy Winnica 
Andrzej Buźniak chciał, żeby na 
miejscu linii powstała ścieżka rowe-
rowa. W Pułtusku natomiast tor został 
zdemontowany pod koniec lat dzie-
więćdziesiątych. Właściciele gruntów 
położonych wzdłuż torów stracili 
zaufanie do państwa i władz samo-
rządowych z powodu bezprawnego 
zajęcia i użytkowania gruntów oraz 
utrudnienia ich zagospodarowania 
po tym, jak przestały być własnością 
PKP S.A. Grunty te nie stanowią wła-
sności Skarbu Państwa udokumento-

wanej na podstawie odpisu z księgi 
wieczystej. Pisaliśmy już o tym na 
łamach „Życia Nasielska” w nr 8 i 9  
z 2005 r. Sprawa własności gruntu 
nadal jest nieuregulowana. Rolnicy 
domagają się oddania ziemi. Skie-
rowali już wnioski do sądu o zwrot 
majątku. Tylko kiedy nasz wymiar 
sprawiedliwości tę sprawę rozwią-
że?

Dotychczasowa polityka PKP spowo-
dowała, że liczba linii kolei wąskoto-
rowej nieustannie się zmniejszała. Od 
pewnego czasu ta sytuacja zmienia się 

na lepsze. W tej chwili w Polsce działa 
trzynastu licencjonowanych przewoź-
ników prowadzących przewozy na 
kolejach wąskotorowych. Zdarza się, 
że miłośnicy kolei uruchamiają odcinki 
linii, na których ruch zawieszono wiele 
lat wcześniej. Czy taka szansa może po-
jawić się przed nasielską wąskotorówką? 
Liczy na to także Burmistrz Nasielska: 
Coś, co jest skazane na zagładę, może 
jeszcze zostać uratowane. Może znajdą 
się instytucje, które pomogą uratować 
to, co zostało z kolejki.

K. Ziemiecka

Pracowite ferie w szkole w Pieścirogach
Ferie zimowe to przede 
wszystkim odpoczynek 
dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. W Zespole Szkół 
w Pieścirogach rodzice 
uczniów jednak ciężko 
pracowali w tym czasie, 
aby zapewnić swoim po-
ciechom odpowiednie 
warunki do nauki. 
Pod kierownictwem wychowaw-
ców odnawiali sale lekcyjne. Ma-

lowali ściany, wymieniali otwory 
wentylacyjne i kontakty. Nakładali 
nawet gładzie gipsowe. W oknach 
pojawiły się nowe firanki, a na pa-
rapetach kolorowe doniczki. Od-
świeżona została także pracownia 
komputerowa. Według Dyrektor 
Teresy Skrzyneckiej, wzajemne 
zrozumienie i pomoc to bardzo 
dużo. Rodzice bardzo zaangażo-
wali się w sprawy szkoły. Dzięki 
ich ogromnej pracy uczniowie 

uczą się w pięknych, kolorowych 
i przytulnych salach. 

Na szkolnym korytarzu powieszono 
tablicę z nazwiskami osób, którym 
dyrektorzy i nauczyciele placówki 
składają szczególne podziękowania. 
Dyrektor T. Skrzynecka jest dumna 
z tego, że rodzice włożyli tak duży 
wysiłek w pracę nad wizerunkiem 
szkoły. 
Okazuje się, że dzieci również 

ro b i ą  w i e l e  a b y 
ich  szkoła  ładn ie 
w y g l ą d a ł a  i  b y ł a 
dobrze wyposażo-
na.  Dojeżdżający 
uczniowie w czasie 
p r z e r w  m i ę d z y 
l ek c j am i  z a j mu j ą 
się sprzedażą ham-
burgerów i zapie-
kanek .  Sprzeda ją 
r ó w n i e ż  s w o j e 
p ra c e  p l a s t y c z -
ne,  k t ó re  t wo r z ą 
w wolnym czasie. 
Popyt na bukieciki 
z bibuły czy figurki 
z gipsu jest duży, a 
zarobione pienią-
dze przeznaczone 
są na wyposażenie 
świet l icy szkolnej 

i wycieczki dla dzieci. Do tej 
pory udało się zakupić sprzęt 
audio-wideo: telewizor, wie-
żę i odtwarzacz DVD. Zorga-
nizowano również wyjazd do 
Jaskółowa. 

Akcja prowadzona przez 
u c z n i ó w  Z e s p o ł u  S z k ó ł 
w Pieścirogach jest dowo-
dem na to, że szkoła jest 
czymś znacznie więcej niż 
budynkiem. Jest miejscem, 
gdzie mogą narodzić s ię 
przeróżne inicjatywy. 

KZ
Teresa Skrzynecka, dyrektor Zespołu Szkół w Pieścirogach
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Baran 21.03.- 20.04.
Skoncentruj się na obowiązkach zawodowych. Masz dobry czas na 
przyspieszenie kariery lub otrzymanie podwyżki. Będą dni pełne napięć, 
ale ze wszystkim sobie poradzisz. W życiu osobistym warto odświeżyć 

stare znajomości. Może wybierz się z wizytą do krewnych. 

Byk 21.04.- 20.05.
Przez najbliższe dni czeka Cię mnóstwo spraw w urzędach do załatwienia 
„na wczoraj”. W życiu zawodowym będziesz mieć okazję do zrobienia 
korzystnego pod względem finansowym projektu. Szybko weź się do 

pracy. Możesz liczyć na pomoc życzliwej Ci osoby.

Bliźnięta 21.05.- 21.06.
Doskonale rozplanowane obowiązki i zajęcia to Twoja mocna strona. 
Będziesz mieć czas i dla przyjaciół, i nowych znajomych. W sprawach 
finansowych możesz liczyć na znaczną poprawę. Ale nadal uważaj na 

wydatki.

Rak 22.06.- 22.07.
Będziesz wiele uwagi poświęcać teraz swojemu zdrowiu. Chętnie zapiszesz 
się na basen, siłownię lub aerobik. Pamiętaj, żeby później zbyt łatwo nie 

zrezygnować. Najlepiej namów do wspólnych ćwiczeń partnera lub całą rodzinę. 
W życiu zawodowym wszystko bez zmian.

Lew 23.07.- 22.08.
Niektóre sprawy będą wymagały zdecydowanych rozwiązań. Przestaniesz 
się zgadzać na układy w pracy i uda Ci się uzyskać podwyżkę albo awans. 
Stawisz czoła wielkim trudnościom. W miłości nareszcie uwierzysz w swoje 

możliwości i będziesz sobą. 

Panna 23.08.- 22.09.
Jak zwykle ambicje i aspiracje będziesz mieć na wyrost. Zbyt dużo 
obowiązków bierzesz na siebie. Wszystko będzie Cię złościć. Najlepiej 
odpoczniesz w gronie przyjaciół. Być może da znać o sobie kolega 
z dawnych lat. 

Waga 23.09.- 22.10.
W pracy podołasz wszystkim obowiązkom, co zaprocentuje w przyszłości. 
Możesz liczyć na nieoczekiwany przypływ gotówki. W życiu osobistym 
czeka Cię mnóstwo spotkań towarzyskich i być może wyjazdów. 

Korzystnie wpłynie to na Twoje samopoczucie. 

Skorpion 23.10.- 21.11.
Będziesz skrupulatnie realizować swoje zamierzenia. Nic Cię nie oderwie od 
pracy. Możliwe, że otrzymasz zupełnie niespodziewaną propozycję wyjazdu 
służbowego. Skorzystaj z niej. Życie rodzinne nareszcie rozkwitnie. 

Strzelec 22.11.- 21.12.
Musisz odpocząć. Obowiązki ogranicz do minimum tak, aby nikt nic nie 
miał Ci do zarzucenia. Przeczekaj spokojnie te najbliższe, niezbyt korzystne 
dni. Później będzie tylko lepiej. 

Koziorożec 22.12.- 19.01.
Nadchodzący czas spełni Twoje marzenia. Będziesz znakomicie 
przygotowany na zbliżające się zmiany i w życiu zawodowym, i osobistym. 
Staniesz się wzorem pracowitości i odpowiedzialności. Wszyscy będą Cię 

podziwiać, a także naśladować. 

Wodniki 20.01.- 18.02.
W końcu będziesz mógł realizować plany ułożone wcześniej. Bez obaw 
spojrzysz w przyszłość. Będziesz mógł przestać martwić się o pieniądze, 

bo zaczną napływać bez zakłóceń i systematycznie. Samotne Wodniki zakochają 
się po uszy.

Ryby 19.02.- 20.03.
Trochę więcej optymizmu. Musisz czasem także sam wykazać inicjatywę 
w kontaktach z ludźmi. Koniecznie zorganizuj spotkanie z przyjaciółmi. 
Doda Ci to energii do działania. W życiu zawodowym skup uwagę na tym, 
co obecnie robisz. 

KUPIĘ
Działkę z siedliskiem, łąką, grunty orne  

(bez lasu, oddaloną od szosy)  
w okolicach Nasielska

tel. 0 500 702 835

HOROSKOP

Kino NIWA  ZAPRASZA
10–16 LUTEGO godz.17.00 

„Opowieści z Narnii:  
Lew, Czarownica i stara szafa”  

(USA, 2005); Przygodowy/Fantasy; czas 125 min., dozw. od 7 lat; Reżyseria:  
Andrew Adamson; Scenariusz:  Andrew Adamson, Christopher Markus, Stephen 

McFeely, Ann Peacock; Na podstawie książek:  C.S. Lewis 
FILM W POLSKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ

17–19 LUTEGO godz.18.00 

„36”  
(Francja, 2004); Dramat/Kryminał; czas 100 min.; Reżyseria:  Olivier Marchal; 

Scenariusz:  Dominique Loiseau, Frank Mancuso, Olivier Marchal, Julien Rappeneau

24–26 LUTEGO godz.18.00

„PIŁA II”  
(USA, 2005); Horror/Thriller; czas 93 min., dozw. od 18 lat; Reżyseria:  Darren 
Lynn Bousman; Scenariusz:  Darren Lynn Bousman, Leigh Whannell; Obsada: 

Donnie Wahlberg; Shawnee Smith; Tobin Bell; Glenn Plummer; Dina Meyer

Komisariat Policji w Nasielsku,  
ul. Kościuszki 29  

tel. (023) 691-23-77, 691-22-07

Straż Pożarna Nasielsk 
tel. (023) 692-20-09

Pogotowie Gazowe 
tel. (023) 691-22-22

Pogotowie Ciepłownicze 
tel. (023) 691-23-46

Przychodnia Miejska w Nasielsku,  
ul. Sportowa 2 

tel. (023) 691-25-03

Ośrodek Zdrowia w Starych 
Pieścirogach, ul. Sikorskiego 1 

tel. (023) 691-23-98

Ośrodek Zdrowia w Cieksynie,  
ul. Sportowa 5 

tel. (023) 693-50-05

NZOZ „Centrum Medyczne” 
ul. Warszawska 47,  
tel. (023) 691-25-14

NZOZ „MEDICA” 
ul. Kościuszki 40 A,  

tel./fax (023) 693-20-02

SOCPR „CARITAS” 
ul. Żwirki i Wigury 5,  
tel. (023) 693-14-28

Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku, ul. Warszawska 50  

tel. (023) 693-02-50

Urząd Miejski w Nasielsku,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693-30-00

Urząd Pocztowy w Nasielsku,  
ul. Kościuszki 5 

tel./fax (023) 691-26-43

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,  
ul. Elektronowa 3 

tel. (023) 693-30-03

Mazowiecki Ośrodek  
Doradztwa Rolniczego 

tel. (023) 693-30-12

Nasielski Ośrodek Kultury,  
ul. Kościuszki 12 

tel./fax (023) 691-23-43

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 
w Nasielsku, ul. Piłsudskiego 6 

tel. (023) 691-25-52

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół,  

ul. Piłsudskiego 6 
tel. (023) 691-28-25

Hala Sportowa w Nasielsku,  
ul. Staszica 1 

tel. (023) 693-30-865

Stadion Miejski w Nasielsku,  
ul. Sportowa 

tel. (023) 693-13-32

Parafia Rzymskokatolicka  
w Nasielsku 

tel. (023) 691-26-53

Parafia Rzymskokatolicka, 
w Starych Pieścirogach 

tel. (023)693-10-25

Parafia Rzymskokatolicka 
w Cieksynie 

tel. (023) 693-50-08

Dyżury nocne nasielskich aptek:
6–22 lutego 

 Apteka ARNICA, ul. Rynek 16 
tel. (023) 691-21-30

23–28 lutego 
Apteka Prywatna, 
 ul. Kilińskiego 1/3  

tel. (023) 691-23-23 

Apteka NOWA 
ul. Warszawska

ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI    ŻYCIE OD KUCHNI

O G Ł O S Z E N I E

Nasza zima zła
Wiedziałam, po prostu wiedziałam, w powie-
trzu wisi jakaś katastrofa. I faktycznie. Powrót 
mrozów, katar Franka, grypa Zosi – i w końcu 
to. Szłam oczyszczonym ze śniegu chodnikiem, 
ale mimo wszystko potknęłam się i skręciłam 
nogę. Zosia leżała z gorączką, ja zgrzytałam 
zębami u siebie w pokoju, a w kuchni niepo-
dzielnie rządził mój zięć. Zięć – i nieprzytomne 
z wrażenia wnuki.

W naszym jadłospisie zaczęły pojawiać się 
nieznane dotąd dania. Nic nie mówiłam, 
gdy dostałam kupione w sklepie naleśniki 
z przesłodzonym serem. Zdzierżyłam też 
rosół z proszku podany z kupnym makaro-
nem. Jednak krem czekoladowy jako jedyny 
dodatek do chleba i cola po każdym posiłku 
zirytowały mnie w najwyższym stopniu. 
Wyciągnęłam zza szafy starą laskę mojego 
męża Józka i z trudem zeszłam na dół. 

To, co zobaczyłam w kuchni, odebrało mi 
mowę. Kasia rozpakowywała przyniesione 
zakupy – właśnie chowała do szafki kolejną 
nutellę, a do lodówki paczkę ruskich pierogów. 
Przy stole, popijając jakiś gazowany napój, 
siedzieli Piotrek z Frankiem i zgodnie grali 
w chińczyka. Miska na jabłka była pusta, 
za to na parapecie zauważyłam kilka pu-
szek piwa. 

I wtedy zadzwonił telefon. Stałam niedaleko 
aparatu, co dało mi okazję porozmawiania 
z jednym ze znajomych mojego zięcia. Ze 
wzmianek, które czynił (Piotrek w tym czasie 
wstał i przestępując z nogi na nogę, spoglądał 
na mnie niespokojnie), wytworzyłam sobie 
obraz całości. Okazało się, że mój zięć ostatnie 
wieczory spędzał z kolegami. Nie kontrolo-
wał zakupów ani menu naszych posiłków, 
zaś kuchnią zawiadywała Kasia. 

– Nie rozumiem – powiedziała moja wnuczka, 
gdy Piotrek porozmawiał już nie tylko z kolegą, 
ale i ze mną, co wyjaśniło całą sytuację. – Nie 
lubisz nutelli?

– Niespecjalnie. Ale nie o to chodzi! 

– A o co? – chciał wiedzieć Franek i odsunął 
grę na bok. 

– Nie można odżywiać się samymi słodyczami 
i colą! Kiedy ostatni raz jedliście owoce?

Nikt tego nie pamiętał. 

– Sami widzicie – triumfowałam. Ale przed-
wcześnie. Kasia wyjęła z lodówki otwartą 
puszkę z brzoskwiniami. 

Na szczęście Piotrek sam już widział, że 
powierzenie córce całkowitej władzy nad 
kuchnią było może wygodne, ale niezbyt 
rozsądne. Podliczyłam, ile razy ostatnio je-
dliśmy kupne potrawy, tylko podgrzewane 
w domu. Pokazałam mu pustą miskę po 
owocach, puste miejsce po kartonie z mle-
kiem w lodówce, pojemnik na warzywa i pustą 
półkę, na której trzymamy zwykle twaróg… 
Ale nie – kostka twarogu znajdowała się 
wśród przyniesionych właśnie przez Kasię 
zakupów. 

– Widzę, że zadbałeś jednak, żeby dzieci miały 
nabiał – powiedziałam.

Piotr zrobił skruszoną minę. 

– Masz rację, mamo. Powinienem sam ro-
bić zakupy. I zaraz to nadrobię. Kupię mleko, 
twaróg i co tam uważasz. Jak mi pomożesz, 
ugotujemy na jutro porządną zupę. A ten twa-
róg to pomysł Kasi. Tylko wieczorem…

– Co: wieczorem?

– Przyjdzie znów kilku moich kolegów. No, nie 
patrz tak, zaprosiłem ich już i nie mogę tego 
odwołać. Pogadamy, wypijemy piwko…

Miałam pewien pomysł.

– Dobrze. To ty idź po zakupy, a ja coś dla 
nich przygotuję. 

Mam nadzieję, że zupa piwna z twaro-
giem, którą natychmiast po wyjściu zięcia 
przyrządziłam, podana zamiast zimnego 
piwa, powinna nauczyć kolegów Piotrka, 
że nasz dom już przestał być pubem. 

Babcia Jadzia

Piwna polewka
litr piwa, 2 żółtka, 4 łyżki cukru, cynamon, 
imbir, goździki, twaróg

Z żółtek i cukru zrobić kogel-mo-
gel. Piwo z dodatkiem cynamonu, 
imbiru i goździków podgrzać na 
małym ogniu, nie dopuszczając do 
zagotowania. Gdy jest gorące, usunąć 
goździki, dodać kilka łyżek płynu do 
jajek i wymieszać. Tak „zahartowany” 
kogel-mogel wlać do piwa, zdejmując 
je jednocześnie z ognia. Do głębokich 
talerzy włożyć pokrojony z kostkę 
twaróg. Zalać piwem i natychmiast 
podawać. 



 11Życie Nasielska10–23 lutego DODATEK TELEWIZYJNY

06:10 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:30 Telesklep;
07:10 Najsłabsze	ogniwo	-	teleturniej
08:05 Inspektor	Eddie	-	serial	komedia	
(13/13),	Wielka	Brytania,	2003,	reż.	Leslie	
Libman

09:00 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo,	2006

10:10 Salon	Gier	-	interaktywny	teleturniej	
na	żywo,	2006

11:00 Zielone	drzwi	-	magazyn,	2006
11:30 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

12:10 Rozmowy	w	toku	-	talk	show
13:15 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

13:45 Pan	i	pani	Smith	-	serial	sensacyjny	
(1/13),	USA,	1996,	wyst.	Scott	Bakula,	
Maria	Bello,	Roy	Dotrice,	Scott	Bakula,	
Maria	Bello,	Roy	Dotrice

14:45 Nash	Bridges	-	serial	sensacyjny	
(74/122),	USA,	1996

15:45 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(31/160),	Brazylia,	2004

16:45 Fakty	Popołudniowe
17:02	 Uwaga!	-	magazyn,	2006
17:15 Rozmowy	w	toku	-	talk	show
18:25 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn,	2006
20:15 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

20:55 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(600/0),	Polska,	2006

21:25 Mamy	Cię	-	program	rozrywkowy
22:45 Dowody	zbrodni	-	serial	kryminalny	
(12/23),	USA,	2004,	reż.	James	Whitmore	
Jr.	 ,	wyst.	Kathryn	Morris,	John		Finn,	
Jeremy		Ratchford,	Thom	Barry,	Daniel		
Pino,	Kathryn	Morris,	John		Finn,	Jeremy		
Ratchford,	Thom	Barry,	Daniel	Pino

23:45 Firma	-	magazyn,	2006
00:15 Wydanie	 drugie	 poprawione	 2	
-	magazyn,	2006

00:45 Multikino,	2006
01:10 Uwaga!	-	magazyn,	2006
01:30 Nocne	igraszki	-	program	rozryw-
kowy,	2006

02:30 Telesklep

PONIEDZIAŁEK 20 LUTEGO 2005 r. (Eustachy, Leon, Ludmiła, Żytomir)

TVP 2
06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Smocze	opowieści;	serial	anim.
08:45 Budzik	-	Urządzenia	domowe
09:15 Papirus	odc.22;	serial	anim.
09:40 Ferie	z	Jedynką	-	odc.	26
10:05 Szkoła	złamanych	serc	-	odc.	16;	
serial	obyczajowy

11:05 TELEZAKUPY
11:35 Agrobiznes
11:50 Wiadomości
12:00 Film	fabularny
12:50 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio,	gigant	alpejski,	hokej)

15:00 Wiadomości
15:10 JAG	VIII,	Wojskowe	Biuro	Śledcze		
odc.	21;	serial	kraj	prod.USA

15:55 Był	taki	dzień	-	20	lutego;	felieton
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2737
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2738
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio,	skoki	narciarskie	K120)

19:55 Wieczorynka
20:05 Wiadomości
20:30 Sport
20:35 Pogoda
20:50 Wielkie	kino	-	Burza	lodowa	kraj	
prod.USA	(1997);	reż.:Ang	Lee;	wyk.:
Tobey	Maguire,	Katie	Holmes,	Christina	
Ricci,	Elijah	Wood,	Kevin	Kline

22:45 Wiadomości
22:55 Prosto	w	oczy;	program	Moniki	
Olejnik

23:10 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	-	podsumowanie	wydarzeń	dnia

23:50 Sprawy	rodzinne	III	-	odc.	17;	serial	
kraj	prod.USA	(2000)

00:35 Sprawy	rodzinne	III	-	odc.	18;	serial	
kraj	prod.USA	(2000)

01:15 Był	taki	dzień	-	20	lutego;	felieton
01:20 Kinematograf;	magazyn
01:45 I	wojna	światowa	-	Wszyscy	na	
froncie	cz.II	(8/10);	serial	dokumentalny	
kraj	prod.Australia	(2003)

02:10 Był	taki	dzień	-	20	lutego;	felieton
02:15 Zakończenie	dnia

05:40 Złotopolscy	-	odc.	349
06:05 10	minut	tylko	dla	siebie
06:15 Dwójka	Dzieciom	-	Szaleństwo	
Majki	Skowron	-	odc.	1	Ariel

06:45 Od	przedszkola	do	Opola
07:10 TELEZAKUPY
07:25 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
154;	serial	animowany	kraj	prod.Wielka	
Brytania	(1997)

07:50 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006;	transmisja

08:10 Dr	Quinn,	odc.	8;	serial	obycz.
09:00 Pytanie	na	śniadanie
10:45 Przystanek	praca
11:00 Panorama
11:04	 Pogoda
11:10 M	jak	miłość	-	odc.	280;	serial	TVP
11:55 Magazyn	Ligi	Mistrzów
12:25 TELEZAKUPY
12:40 Święta	wojna
13:10 Oko	w	oko	z	potworami	-	odc.1;	
serial	dokumentalny

14:05 Ojczyzna	polszczyzna	-	Kaganiec	
i	kaganek;	program	prof.Jana	Miodka

14:25 Philadelphia;	reportaż
14:45 Tylko	tato	-	Henryk	(3);	telenowela	
dokumentalna	TVP

15:10 Nowe	przygody	Flippera	-	odc.	13;	
serial	przygodowy	kraj	prod.USA	(1998)

16:00 Panorama
16:15 Załóż	się;widowisko	rozrywkowe
17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:55 Jeden	z	dziesięciu	-	odc.	6;	teleturniej
19:25 Dolina	Kreatywna
20:00 M	jak	miłość	-	odcinek	387;	serial
20:50 Kulisy	serialu	„M	jak	miłość”
21:00 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio,	Łyżwy	figurowe-tańce;	
Hokej:finał	K;	Narty	dowolne-skoki	M	
eliminacje)

23:00 Panorama
23:15 Biznes
23:20 Sport	Telegram
23:25 Pogoda
23:35 Warto	rozmawiać	-	(58)
00:55 Kryminalne	zagadki	Las	Vegas	-	s.III,	
odc.	15/23;	serial	sensacyjny

02:00 Kryminalne	zagadki	Las	Vegas	-	s.III,	
odc.	16/23;	serial	sensacyjny

02:40 Wieczór	artystyczny	-	Grand	Prix	
Jazz	Melomani	2004	-	koncert	galowy

03:15 Zakończenie	dnia

06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:50	 TV	MARKET
07:10	 Interwencja,	odc.604 Polska
07:30	 BRAVO,	odc.34 Polska,	2006
08:00	 Adam	i	Ewa,	odc.22 Polska,	2000
09:00	 Gra	w	ciemno,	odc.97 Polska
10:00	 DURACELL:	Eksploracje,	odc.14;	
Polska,	Wielka	Brytania

10:30	 Graczykowie,	odc.32 Polska
11:00	 Strażnik	Teksasu,	odc.192;	USA
12:00	 Adam	i	Ewa,	odc.23 Polska,	2000
13:00	 Jezioro	marzeń,	odc.116;	USA
14:00	 Pierwsza	miłość,	odc.229
14:45	 Klinika	 samotnych	 serc,	 odc.7 
Polska,	2005;	r.	Leszek	Wosiewicz

15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.605 Polska
16:30	 Duża	przerwa,	odc.9 Polska
17:00	 Czysta	gra,	odc.25 2005;	r.	Wojciech	
Pijanowski			

17:05	 Gra	w	ciemno,	odc.98 Polska
18:05	 Pierwsza	miłość,	odc.230 Polska,	
2005;	serial	obyczajowy

18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.649 Polska
20:15	 Interwencja	Extra	-	magazyn	re-
porterów	Polsatu,	odc.25 Polska,	2005	

20:50	 Trzynaście	 dni;	 USA,	 2000;	 r.	
Donaldson	 Roger;	 w.	 Costner	 Kevin,	
Bruce	 Greenwood,	 Culp	 Steven,	
Baker 	 Dylan,	 Fa i rman	 Michael		
Premiera telewizyjna. Dramat historyczny 
opisujący, jeden z najbardziej dramatycz-
nych okresów w powojennej historii świata, 
jakim był kryzys kubański. W październiku 
1962 roku, amerykański samolot szpiegow-
ski sfotografował rozmieszczone na Kubie 
radzieckie instalacje rakietowe. Świat stanął 
w obliczu konfliktu nuklearnego między 
USA i ZSRR. Film przybliża kulisy kryzysu, 
które oglądamy z perspektywy specjalnego 
asystenta prezydenta Johna F. Kennedego 
- Kennego O’Donnella.

21:30	 Studio	Lotto
23:50	 Dziupla	Cezara,	odc.6 Polska
00:35	 Biznes	Wydarzenia
00:55	 Pogoda
01:05	 Bumerang,	odc.372 Polska,	2006			
Dla	małoletnich	od	lat	12

01:35	 Dziewczyny	w	bikini
02:35	 Magazyn	sportowy
05:30	 Pożegnanie

    WTOREK 21 LUTEGO 2005 r. (Eleonora, Feliks, Fortunat, Kiejstut, Robert, Teodor)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

TVP 2
06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Uroczy	zakątek	-	Szperacz	6;	serial	
animowany

08:40 Serial	dla	dzieci
08:50 Zygzaki	-	Para;	program	dla	dzieci
09:20 Mały	rycerz	El	Cid	-	Górale	21	kraj	
prod.Hiszpania	(1980)

09:45 Ferie	z	Jedynką	-	odc.	27
10:10 Szkoła	złamanych	serc	-	odc.	17;	
serial	obyczajowy

10:55 TELEZAKUPY
11:30 Agrobiznes
11:40 Wiadomości
11:55 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio,	biathlon;	kombinacja;	ho-
kej)

15:00 Wiadomości
15:10 Twarz	 Tygodnia	 -	 Krzysztof	
Penderecki;	widowisko

15:40 Był	taki	dzień	-	21	lutego;	felieton
15:45 Moda	na	sukces	-	odc.	2739
16:05 Moda	na	sukces	-	odc.	2740
16:35 Teleexpress
16:55 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio,	hokej;	łyżwy	szybkie)

17:00 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	-	.	(.)

17:30 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio)	(.)

17:45 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	-	hokej;	łyżwy	szybkie.	(.)

19:15 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:15 Liga	 Mistrzów	 -	 Real	 Madryt	
-	Arsenal	Londyn	(studio)	(.)

20:45 Liga	Mistrzów	 -	 Real	Madryt-
Arsenal	Londyn	/mecz/	(.)

22:50 Prosto	w	oczy;	program	Moniki	
Olejnik

23:05 Wiadomości
23:15 Widzieć	 i	wiedzieć	-	Tyle	dobra	
dookoła;	film	dokumentalny

23:45 Liga	Mistrzów	-	skróty
00:45 Był	taki	dzień	-	21	lutego;	felieton
00:50 Sprawy	rodzinne	III	-	odc.	19;	serial	
kraj	prod.USA	(2000)

01:30 Histor ia	 naturalna	 Polski 	 -	
Gigantyczny	mur	odc.8

01:55 Był	taki	dzień	-	21	lutego;	felieton
02:05 Zakończenie	dnia

05:35 Złotopolscy	-	odc.	350
06:05 10	minut	tylko	dla	siebie
06:15 Dwójka	Dzieciom	-	Szaleństwo	
Majki	Skowron	-	odc.	2

06:40 Od	przedszkola	do	Opola
07:05 TELEZAKUPY
07:25 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
155;	serial	animowany

07:50 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006;	transmisja

08:10 Dr	Quinn,	odc.	9;	serial	obycz.
09:00 Pytanie	na	śniadanie
11:10 M	jak	miłość	-	odc.	281;	serial
11:55 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza	-	Dancingowy	smak		(91)

12:25 TELEZAKUPY
12:40 Święta	wojna
13:10 Kabaretowe	Oczko	 -	 czyli	 XXI	
Przegląd	Kabaretów	PaKA	2005	(1)

14:00 Żywieckie	gody	 -	pocztówka	z	
przeszłości

14:15 Allo,	Allo	-	odc.	83;	serial	kom.
14:50 Znaki	czasu;	magazyn
15:10 Nowe	przygody	Flippera	-	odc.	14;	
serial	przygodowy	kraj	prod.USA

16:00 Panorama
16:10 Dla	niesłyszących	-	M	jak	miłość	
-	odcinek	387;	serial	TVP

17:00 Dla	niesłyszących	-	Kulisy	serialu	
„M	jak	miłość”

17:05 S	jak	Smoleń,	T	jak	TEY;	program	
kabaretowy

17:55 Pogoda
18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:50 Jeden	 z	 dziesięciu	 -	 odc.	 7/L;	
teleturniej

19:25 Kocham	Kino	-	wydanie	specjalne	
-	Berlinale	2006

20:00 M	jak	miłość	-	odcinek	388;	serial	
20:50 Kulisy	serialu	„M	jak	miłość”
20:55 Zimowe	 Igrzyska	Olimpijskie	 -	
Turyn	2006	(studio,	Hokej:	USA	-	Rosja;	
Łyżwy	figurowe-short	K;	Hokej:	Szwecja	
-	Słowacja;	Bobsleje	K.)

23:30 Panorama
23:45 Biznes
23:50 Sport	Telegram
23:55 Pogoda
00:05 Wieczór	filmowy	Kocham	Kino	-	
Czas	pijanych	koni;	dramat	kraj	prod.Iran	
(2000);	reż.:Bahman	Ghobadi;	wyk.:
Ayoub	Ahmadi,	Amaneh	Ekhtiar-dini

01:30 Zakończenie	dnia

06:10 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:30 Telesklep;
07:10 Najsłabsze	ogniwo	-	teleturniej
08:05 Pan	i	pani	Smith	-	serial	sensacyjny	
(1/13),	USA,	1996,	wyst.	Scott	Bakula,	
Maria	Bello,	Roy	Dotrice

09:00 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo,	2006

10:10 Salon	Gier	-	interaktywny	teleturniej	
na	żywo,	2006

11:00 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(600/0),	Polska,	2006

11:30 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

12:10 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2005
13:15 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

13:45 Pan	i	pani	Smith	-	serial	sensacyjny	
(2/13),	USA,	1996,	wyst.	Scott	Bakula,	
Maria	Bello,	Roy	Dotrice

14:45 Nash	Bridges	-	serial	sensacyjny	
(75/122),	USA,	1996

15:45 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(32/160),	Brazylia,	2004

16:45 Fakty	Popołudniowe
17:02;Uwaga!	-	magazyn,	2006
17:15 Rozmowy	w	toku	-	talk	show
18:25 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn,	2006
20:15 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

20:55 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(601/0),	Polska,	2006

21:25 Tajemnice	Smallville	-	serial	S-F	(8/
22),	Kanada,	2003,	wyst.	Tom	Welling,	
Kristin	Kreuk,	Michael	Rosenbaum,	Sam	
Jones	 III,	Allison	Mack,	Eric	Johnson,	
Annette	O’Toole,	John	Schneider

22:25 Teraz	my!	-	magazyn,	2006
23:10 Szymon	Majewski	Show	-	program	
rozrywkowy,	2005

00:10 Co	za	tydzień	-	magazyn,	2006
00:40 Nocne	igraszki	-	program	rozryw-
kowy,	2006

01:40 Uwaga!	-	magazyn,	2006
02:00 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

Trzynaście dni
20.50 POLSAT
	 Reżyseria:	Roger	Donaldson;	W	rolach	
głównych:Kevin	 Costner,	 Bruce	
Greenwood,	Steven	Culp,	Dylan	Baker,	
Michael	Fairman;	dramat	(historyczny);	
Kraj	produkcji:	USA;	Rok	produkcji:	200;	
Czas	trwania:	139	min.

Dramat historyczny opisujący, 
jeden z najbardziej dramatycz-
nych okresów w powojennej 
historii świata, jakim był kryzys 
kubański. 
W październiku 1962 roku, ame-
rykański samolot szpiegowski 
sfotografował rozmieszczone 
na Kubie radzieckie instalacje 
rakietowe. świat stanął w obli-
czu konfliktu nuklearnego między 
USA i ZSRR. 
Film przybliża kulisy kryzysu, 
które oglądamy z perspektywy 
specjalnego asystenta prezyden-
ta Johna F. Kennedego - Kennego 
O’Donnella (doskonała kreacja 
Kevina Costnera).

HIT NA DZIŚ

Niebiańska plaża
20.50 POLSAT
	 Reżyseria:	Danny	Boyle;	W	rolach	głów-
nych:Leonardo	DiCaprio,	Tilda	Swinton,	
Virginie	 Ledoyen,	Guillaume	 Canet,	
Robert	Carlyle;	dramat	(przygodowy);	
Kraj	produkcji:	USA;	Rok	produkcji:	2000;	
Czas	trwania:	114	min

Richard przyjechał do Tajlandii na 
wakacje. Poszukuje odmiany, praw-
dziwej przygody. W obskurnym ho-
teliku w Banghoku poznaje dwójkę 
młodych Francuzów: Etienne’a 
(Guillaume Canet) i Francoise 
(Virginie Ledoyen). Spotyka tak-
że na wpół obłąkanego Szkota, 
imieniem Daffy, a ten opowiada 
mu o „rajskiej” plaży na tajemniczej 
wyspie u wybrzeży Tajlandii, którą 
nazywa rajem na Ziemi. Richard 
otrzymuje też od niego mapę 
z lokalizacją wyspy. Następnego 
dnia Daffy zostaje znaleziony 
martwy. Wszelkie ślady wskazują, 
że popełnił samobójstwo. Richard 
wiedziony ciekawością postanawia 
odszukać ten raj i namawia parę 
Francuzów, by mu towarzyszyli 
w wyprawie. Zgadzają się popły-
nąć razem z nim, ale już wkrótce 
bardzo tego żałują. Po przybyciu 
na miejsce najpierw cudem unikają 
śmierci z rąk strażników, pilnujących 
plantacji narkotyków. Potem tra-
fiają do międzynarodowej komuny 
młodych ludzi, którym przewodzi 
kobieta, imieniem Sal i zostają 
przyjęci do grupy. Richardowi nadal 
naiwnie wydaje się, że znalazł swój 
rajski zakątek.

HIT NA DZIŚ
06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:50	 TV	MARKET
07:10	 Interwencja,	odc.605 Polska
07:30	 Przygody	Jackie	Chana,	odc.	17
08:00	 Adam	i	Ewa,	odc.23 Polska,	2000
09:00	 Gra	w	ciemno,	odc.98 Polska
10:00	 Duża	przerwa,	odc.9 Polska
10:30	 Graczykowie,	odc.33 Polska
11:00	 TV	MARKET
11:15	 Samo	życie,	odc.649 Polska
12:00	 Adam	i	Ewa,	odc.24 Polska,	2000	
13:00	 Jezioro	marzeń,	odc.117;	USA
14:00	 Pierwsza	miłość,	odc.230
14:45	 Pensjonat	pod	Różą,	odc.56 Polska,	
2005;	r.	Maciej	Wojtyszko,	Mirosław	Bork

15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.606 Polska,	2006
16:35	 Duża	przerwa,	odc.10 Polska,	2001;	
r.	Mirosław	Bork

17:05	 Gra	w	ciemno,	odc.99 Polska
18:05	 P i e rwsza 	 m i łość ,	 odc .23 1 
Polska,	2005;	r.	Okił	Khamidov,	Paweł	
Chmielewski

18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.650 Polska
20:15	 Raport	specjalny,	odc.82 Polska
20:50	 Niebiańska	plaża;	USA,	2000;	r.	
Boyle	Danny;	w.	Di	Caprio	Leonardo,	
Swinton	 Ti lda,	 Ledoyen	 Virginie		
Dramat. Richard (Leonardo Di Caprio), 
młody Amerykanin, wyrusza do Azji w 
poszukiwaniu prawdziwej przygody. 
Trafia na „rajską” wyspę, będącą 
schronieniem dla wszystkich znużonych 
współczesną cywilizacją. Okazuje się 
jednak, że idealny świat, kryje w sobie 
mroczną tajemnicę…  

21:30	 Studio	Lotto
23:25	 Dziupla	Cezara,	odc.7 Polska,	2004;	
r.	Wojciech	Adamczyk

00:15	 Biznes	Wydarzenia
00:35	 Pogoda
00:45	 Kuba	Wojewódzki,	odc.135 Polska
01:45	 Dziewczyny	 w	 bikini;	 Wielka	
Brytania,	2005

02:45	 Magazyn	sportowy
05:30	 Pożegnanie

05.35 „Sztukateria”	-	Magazyn	kulturalny
06.00 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.25 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

06.50 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
07.50 TV	Market
08.05 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski

08.40 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

09.10 „Kachorra	to	ja”	(49)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

10.15 TiVi	Sekcja	–	talk	show
11.15 Kasa	na	bank	-	telerutniej
12.15 TV	Market
12.30 „Magic	of	Russian	Circus”	-	Reż.	
Tatyana	Gutman

13.30 Awantura	o	kasę	-	teleturniej
14.30 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
15.20 „Pokemon”	(154)	–	serial	anim.
15.50 „Kachorra	to	ja”	(50)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

16.55 „Szpital	 Księcia	Alfreda”	 (22)	
-	Docu-drama,	Australia,	1999

17.25 Benny	Hill	(76)	–	serial	kom.
18.00 „Awantura	o	kasę”	–	teleturniej
19.00 „MacGyver”	(100)	–	przygodowy	
serial	akcji,	USA/Kanada	1985-1992

20.05 „Dziki”	(20)	–	serial	komediowo-
sensacyny,	Polska	2004,	reż.	Krzysztof	
Lang,	wyk.	Krzysztof	Gosztyła	

21.00 „Kronika	nie	z	tej	ziemi”		(9)	-	serial	
fantastyczny,	USA	2001

22.00 INFORmator	prawny	-	Magazyn	
„Gazety	Prawnej”

22.20 Wydarzenia	
22.30 „Amerykański	 kadryl”	 -	 USA,	
1987;	reż.:	Daniel	Petrie;	wyst.:	Jason	
Robards,	 Jane	 Alexander,	Winona	
Ryder,	 Rob	 Lowe,	 Debora	 Richter	
Dramat. Trzynastoletnia Gemma 
(Winona Ryder), żyje z dziadkiem na 
jego farmie.  Pewnego dnia przyjeżdża 
do nich matka Gemmy i dziewczyna 
zgadza się na przeprowadzkę do jej 
domu w mieście. Na miejscu Gemma 
zaprzyjaźnia się z Rory’m, opóźnionym 
w rozwoju chłopcem.

00.50 Muzyczne	Listy	–	magazyn
01.45 Aquaz	–	program
02.40 INFORmator	prawny	-	Magazyn	
„Gazety	Prawnej”

02.50 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
03.15 Zakończenie	programu

05.20 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
05.45 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.10 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

06.35 INFORmator	prawny	-	Magazyn	
„Gazety	Prawnej”

06.45 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn
07.45 TV	market
08.00 „Pokemon”	(154)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia

08.30 Benny	Hill	(76)	–	serial	kom.
09.05 „Kachorra	to	ja”	(50)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

10.10 „MacGyver”	(100)	–	przygodowy	
serial	akcji,	USA/Kanada	1985-1992

11.15 Kasa	na	bank	-	telerutniej
12.15 TV	Market	
12.30 „Szpital	 Księcia	Alfreda”	 (22)	
-	Docu-drama,	Australia	1999

13.00 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

13.30 „Awantura	o	kasę”	–	teleturniej	
14.30 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
15.20 „Pokemon”	(155)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia	1997-98

15.50 „Kachorra	to	ja”	(51)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro;	reż.	Jorge	
Montero

16.55 „Szpital	 Księcia	Alfreda”	 (23)	
-	Docu-drama,	Australia	1999

17.25 Benny	Hill	(77)	–	serial	kom.
18.00 „Awantura	o	kasę”	–	teleturniej	
19.00 „MacGyver”	(101)	–	przygodowy	
serial	akcji,	USA/Kanada	1985-1992

20.00 „Śledztwo	prowadzi	Nero	Wolfe	
-	Nero	Wolfe	wychodzi	z	domu”	-	USA,	
2001;	reż.:	Holly	Dale;	wyst.:	Timothy	
Hutton,	Maury	Chaykin,	James	Tolkan,	
Nicholas	Campbell,	Marian	Seldes;	

22.00 WYDARZENIA	
22.10 Drogówka	–	serial	dokumentalny
22.40 „Ostatni	świadek”	-	USA,	1999;	
reż.:	Graeme	Clifford;	wyst.:	Natasha	
Henstridge,	 Johnathan	 Schaech,	
Michael	Filipowich,	David	McIlwraith,	
Lauren	Hutton

00.40 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn
01.30 Aquaz	-	program
02.25 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzin-
ny	magazyn	piłkarski

02.50 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
03.15 Zakończenie	programu



12 Życie Nasielska 10–23 lutegoDODATEK TELEWIZYJNY
ŚRODA 22 LUTEGO 2005 r. (Małgorzata, Marta, Nikifor, Piotr, Wiktor)

TVP 2

06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Kucyki	z	Gwiezdnego	Wzgórza,	
seria	I;	serial	animowany

08:25 Kucyki	z	Gwiezdnego	Wzgórza,	
seria	I;	serial	animowany

08:40 Budzik
09:05 Ferie	z	Jedynką	-	odc.	29
09:30 Dziewczyna	i	chłopak;	komedia
10:55 TELEZAKUPY
11:25 Agrobiznes
11:40 Wiadomości
11:50 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio;	biathlon;snowboard)

15:00 Wiadomości
15:10 JAG	VIII,	Wojskowe	Biuro	Śledcze	
-	Taniec	dla	dwojga	odc.	23;	serial

15:55 Był	taki	dzień	-	23	lutego;	felieton
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2743
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2744
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Na	celowniku;	magazyn
17:35 Klan	-	odc.1058;	telenowela	TVP
18:00 Jaka	to	melodia?
18:30 Plebania;	telenowela	TVP
19:00 Lippy	and	Messy	-	DO-BE	-DO
19:05 Wieczorynka
19:30 Wiadomości
19:55 Sport
20:00 Pogoda
20:05 Pogoda	dla	kierowców
20:15 Kamienie	śmierci;	serial	sensacyjny	
kraj	prod.Francja;	reż.:Albert	Didier;	wyk.:
Ingrid	Chauvin,	Bruno	Madinier,	Yves	Renier,	
Xavier	Deluc,	Jean-Louis	Foulquier

21:10 Prosto	w	oczy;	program	Moniki	
Olejnik

21:25 Forum;	program	publicystyczny
22:10 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio,	łyżwy	figurowe)

23:15 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	-	podsumowanie	wydarzeń		dnia	

23:40 Wiadomości
23:45 Był	taki	dzień	-	23	lutego;	felieton
23:50 Twarzą	w	twarz	z	wrogiem;	dra-
mat	kraj	prod.USA	(2005);	reż.:Robert	
Malenfant;	wyk.:Linden	Ashby,	Maxwell	
Caufield,	Alexandra	Paul

01:25 Porosty;	film	dokumentalny;	
01:50 Magazyn	Ligi	Mistrzów
02:15 Był	taki	dzień	-	23	lutego;	felieton
02:20 Zakończenie	dnia

05:40 Złotopolscy	-	odc.	352
06:05 10	minut	tylko	dla	siebie
06:20 Dwójka	Dzieciom	-	Szaleństwo	
Majki	Skowron	-	odc.	4	Alarm	na	jezio-
rze;	Dla	małoletnich	od	lat	7

06:45 Od	przedszkola	do	Opola	-	Marcin	
Rozynek;	Bez	ograniczeń	wiekowych

07:15 TELEZAKUPY
07:35 Dwójka	Dzieciom	-	Hydronauci	
-	odc.	1;	serial	animowany

07:50 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006;	transmisja

08:10 Dr	Quinn	-	seria	I,	odc.	11;	serial	
obyczajowy	kraj	prod.USA	(1992)

09:00 Pytanie	na	śniadanie
11:10 M	jak	miłość	-	odcinek	283;	serial
12:00 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza	-	Wykwintny	smak	(69)

12:25 TELEZAKUPY
12:40 Święta	wojna
13:10 Szansa	na	Sukces
14:05 Lokatorzy	-	odc.	70;	serial	kom.
14:35 Księżniczki	z	Monako;	film	doku-
mentalny	kraj	prod.Wielka	Brytania

15:15 Dolina	Kreatywna	-	co	słychać?
15:25 Zimowe	 Igrzyska	 Olimpijskie	
-	Turyn	2006	 (studio;	 Snowboard	K	
-	finały;	Curling	K.);	transmisja

17:05 Dla	niesłyszących	-	Na	dobre	i	na	
złe	-	odc.	246;	serial	TVP

18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:40 Pogoda
18:50 Tele	PRLe	-	(10);	widowisko	roz-
rywkowe

19:50 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio;	Łyżwy	figurowe	-	program	
dowolny	K;	Curling	K;	Narty	dowolne	-	
skoki-finał	M);	transmisja

22:00 Panorama
22:20 Biznes
22:25 Sport	Telegram
22:30 Pogoda
22:35 Pogoda	dla	narciarzy
22:45 Ucieczka	ze	szklaną	kulą;	film	sen-
sacyjny	kraj	prod.Niemcy	(2003);	reż.:
Raoul.	W.	Heinrich;	wyk.:Sven	Martinek,	
Yvonne	de	Bark,	Marek	Włodarczyk

00:20 Czy	 świat	 oszalał?	 -	 Kto	 zabił	
Stalina?;	film	dokumentalny

01:10 W	obronie	prawa	-	odc.	18/23;	kraj	
prod.USA	(1995)

01:55 Zakończenie	dnia

06:10 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:30 Telesklep
07:10 Najsłabsze	ogniwo	-	teleturniej
08:05 Pan	i	pani	Smith	-	serial	sensacyjny	
(2/13),	USA,	1996,	wyst.	Scott	Bakula,	
Maria	Bello,	Roy	Dotrice

09:00 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo,	2006

10:10 Salon	Gier	-	interaktywny	teleturniej	
na	żywo,	2006

11:00 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(601/0),	Polska,	2006

11:30 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

12:10 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2005
13:15 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

13:45 Pan	i	pani	Smith	-	serial	sensacyjny	
(3/13),	USA,	1996,	wyst.	Scott	Bakula,	
Maria	Bello,	Roy	Dotrice

14:45 Nash	Bridges	-	serial	sensacyjny	
(76/122),	USA,	1996

15:45 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(33/160),	Brazylia,	2004

16:45 Fakty	Popołudniowe
17:02	 Uwaga!	-	magazyn,	2006
17:15 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2006
18:25 Detektywi	 (Detektywi)	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn,	2006
20:15 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

20:55 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(602/0),	Polska,	2006

21:25 Kasamowa	-	film	sensacyjny,	USA,	
1997,	reż.	Brett	Ratner	,	wyst.	Chris	Tucker,	
Charlie	Sheen,	Frank	Bruynbroek,	Heather	
Locklear,	Veronica	 Cartwright,	 Paul	
Sorvino,	David	Warner

23:25 Sześć	stóp	pod	ziemią	-	serial	oby-
czajowy	(9/13),	USA,	2003,	reż.	Karen	
Moncrieff	,	wyst.	Peter	Krause,	Michael	
C.	Hall,	Frances	Conroy,	Lauren	Ambrose,	
Freddy	Rodriguez,	Mathew	St.	Patrick,	
Rachel	Griffiths,	Peter	Krause,	Michael	
C.	Hall,	Frances	Conroy,	Lauren	Ambrose,	
Freddy	Rodriguez,	Mathew	St.	Patrick,	
Rachel	Griffiths

00:30 Uwaga!	-	magazyn,	2006
00:50 Nocne	igraszki		-	program	rozryw-
kowy,	2006

01:50 Telesklep

   CZWARTEK 23 LUTEGO 2005 r. (Damian, Izabela, Łazarz, Piotr, Roma, Seweryn)

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

TVP 2

06:00 Kawa	czy	herbata?
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Smocze	 opowieści;	 42;	 serial	
animowany	kraj	prod.USA	(1999)

08:45 Domisie;	program	dla	dzieci
09:15 Łatek	-	Randka	88;	serial	anim.
09:45 Ferie	z	Jedynką	-	odc.	28
10:05 Szkoła	złamanych	serc	-	odc.	18;	
serial	obyczajowy	kraj	prod.Australia

10:50 TELEZAKUPY
11:25 Wpisani	w	krajobraz;	magazyn
11:40 To	trzeba	wiedzieć
11:45 Agrobiznes
12:00 Wiadomości
12:15 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio,	biegi,	snowboard,	hokej)	

14:40 Wójt	roku
15:00 Wiadomości
15:10 JAG	VIII,	Wojskowe	Biuro	Śledcze;	
odc.	22;	serial	kraj	prod.USA	(2003)

15:55 Był	taki	dzień	-	22	lutego;	felieton
16:00 Moda	na	sukces	-	odc.2741	
16:25 Moda	na	sukces	-	odc.2742
16:50 Sportowy	Express
17:00 Teleexpress
17:20 Zimowe	 Igrzyska	Olimpijskie	 -	
Turyn	2006	(studio,	hokej,	narciarstwo	
alpejskie-slalom)

19:50 Wieczorynka
20:00 Wiadomości
20:25 Sport
20:30 Pogoda
20:40 Prosto	w	oczy;	program	Moniki	
Olejnik

20:55 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(studio,	hokej,	narty	dowolne,	short	
track)

23:35 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	-	podsumowanie	wydarzeń	dnia

00:05 Wiadomości
00:10 Był	taki	dzień	-	22	lutego;	felieton
00:15 Czuję	się	świetnie;	dokument	fabu-
laryzowany	kraj	prod.Polska	(1984);	reż.:
Waldemar	Szarek;	wyk.:Olga	Jackowska,	
Anna	Dzun,	Tomasz	Lengren,	Dariusz	
Michalski,	Marek	Jackowski,	Ryszard	
Olesiński,	Paweł	Markowski,	Bogdan	
Kowalewski

01:40 Podziemia	III	Rzeszy	-	odc.4/4;	
serial	dokumentalny	kraj	prod.Kanada,	
Niemcy	(2004)

02:10 Był	taki	dzień	-	22	lutego;	felieton
02:15 Zakończenie	dnia

05:30 Złotopolscy	-	odc.	351
05:55 10	minut	tylko	dla	siebie
06:10 Dwójka	Dzieciom	-	Szaleństwo	
Majki	Skowron	-	odc.	3	Mirabelle

06:40 Od	przedszkola	do	Opola
07:05 TELEZAKUPY
07:20 Dwójka	Dzieciom	-	Teletubisie	-	odc.	
156;	serial	animowany

07:50 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006

08:10 Dr	Quinn,	odc.	10;	serial	obyczajowy	
kraj	prod.USA	(1992)

09:00 Pytanie	na	śniadanie
09:30 Pogoda
09:55 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(	studio,	Biegi	-	sprint,	eliminacje;	
Snowboard	-	finały);	transmisja

11:15 M	jak	miłość	-	odc.	282;	serial	TVP
12:00 Podróże	 kul inarne	 Roberta	
Makłowicza	-	Cztery	pory	smaku	(86)

12:30 TELEZAKUPY
12:45 Święta	wojna
13:15 Kabaretowa	Scena	Dwójki	Kabaret	
Ani	Mru	Mru		„Premiery,	prapremiery	i	
prawie	premiery”;	widowisko

14:10 Allo,	Allo	-	odc.	84;	serial	komedio-
wy	kraj	prod.Wielka	Brytania	(1992)

14:45 Zimowe	Igrzyska	Olimpijskie	-	Turyn	
2006	(	studio,	Narty	alpejskie	-	slalom	
K;	Łyżwy	szybkie	-	1500	m	K;	Hokej:	1/4	
finału);	transmisja

17:05 Dla	niesłyszących	-	M	jak	miłość	
-	odcinek	388;	serial	TVP

17:50 Dla	niesłyszących	-	Kulisy	serialu	
„M	jak	miłość”

18:00 Program	lokalny
18:30 Panorama
18:45 Pogoda
18:55 Jeden	z	dziesięciu;	teleturniej
19:30 Tygodnik	Moralnego	Niepokoju	
20:00 Liga	Mistrzów	-	Chelsea	-	Barcelona	
23:00 Panorama
23:15 Biznes
23:20 Sport	Telegram
23:25 Pogoda
23:35 Liga	Mistrzów	-	skróty
00:40 Alibi	 na	 środę	 -	 Diamentowa	
zemsta;	film	sensacyjny	kraj	prod.USA	
(2001)

02:10 Milion	kilometrów
02:40 Zakończenie	dnia

06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:50	 TV	MARKET
07:10	 Interwencja,	odc.607 Polska
07:30	 Przygody	Jackie	Chana,	odc.	18;	
USA,	2003;	w.	Jackie	Chan

08:00	 Adam	i	Ewa,	odc.25 Polska
09:00	 Gra	w	ciemno,	odc.100 Polska
10:00	 Duża	przerwa,	odc.11 Polska,	2001;	
r.	Mirosław	Bork

10:30	 Graczykowie,	odc.35 Polska
11:00	 TV	MARKET
11:15	 Samo	życie,	odc.651 Polska,	2006
12:00	 Adam	i	Ewa,	odc.26 Polska,	2000
13:00	 Quizmania,	odc.2
14:00	 Pierwsza	miłość,	odc.232 Polska
14:45	 Rodzina	zastępcza,	odc.145 Polska
15:15	 Rodzina	zastępcza,	odc.146 Polska
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.608 Polska
16:35	 Duża	przerwa,	odc.12 Polska,	2001;	
r.	Mirosław	Bork

17:05	 Gra	w	ciemno,	odc.101 Polska
18:05	 P i e rwsza 	 mi łość ,	 odc .233 
Polska,	2005;	r.	Okił	Khamidov,	Paweł	
Chmielewski

18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Rodzina	zastępcza,	odc.147 Polska
20:00	 Jedyna	ocalona,	cz.	2;	Kanada,	
2000;	r.	Mikael	Salomon;	w.	Billy	Zane	(Joe	
Carpenter),	John	C.	McGinley	(Yates),	
Gloria	Reuben	(Rose),	Isabella	Hofmann	
(Barbara),	Mitchell	Kosterman	(Becker),	
Ingrid	Torrance	(Michelle	Carpenter),	
Jodelle	Fernand	(Nina	Carpenter)

21:30	 Studio	Lotto
22:05	 Co	z	tą	Polską?,	odc.62 Polska,	2006	
Program	Tomasza	Lisa

23:05	 Daleko	od	noszy,	odc.57 Polska,	
2005;	r.	Krzysztof	Jaroszyński

23:35	 Biznes	Wydarzenia
23:55	 Pogoda
00:05	 Nieustraszeni,	odc.12;	USA,	2001
01:05	 Dziewczyny	w	bikini,	odc.23;	Wielka	
Brytania,	2005

02:05	 Love	TV Program	rozrywkowy			
03:05	 BoomBox Program	rozrywkowy			
05:30	 Pożegnanie

06:10 Uwaga!	-	magazyn,	2006
06:30 Telesklep;
07:10 Najsłabsze	ogniwo	-	teleturniej
08:05 Pan	i	pani	Smith	-	serial	sensacyjny	
(3/13),	USA,	1996,	wyst.	Scott	Bakula,	
Maria	Bello,	Roy	Dotrice

09:00 Wykręć	 numer	 -	 interaktywny	
teleturniej	na	żywo,	2006

10:10 Salon	Gier	-	interaktywny	teleturniej	
na	żywo,	2006

11:00 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(602/0),	Polska,	2006

11:30 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

12:10 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2005
13:15 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

13:45 Pan	i	pani	Smith	-	serial	sensacyjny	
(4/13),	USA,	1996,	wyst.	Scott	Bakula,	
Maria	Bello,	Roy	Dotrice

14:45 Nash	Bridges	-	serial	sensacyjny	
(77/122),	USA,	1996

15:45 Barwy	 grzechu	 -	 telenowela	
(34/160),	Brazylia,	2004

16:45 Fakty	Popołudniowe
17:02;Uwaga!	-	magazyn,	2006
17:15 Rozmowy	w	toku	-	talk	show,	2006
18:25 Detektywi	-	serial	fabularno-do-
kumentalny,	2006

19:00 Fakty
19:30 Sport
19:40 Pogoda
19:45 Uwaga!	-	magazyn,	2006
20:15 W-11	Wydział	 Śledczy	 -	 serial	
fabularno-dokumentalny,	2006

20:55 Na	Wspólnej	-	serial	obyczajowy	
(603/0),	Polska,	2006

21:25 W	obronie	morderstwa	 -	 film	
sensacyjny,	 USA,	 1998,	 reż.	 Chuck	
Bowman	 ,	wyst.	 Rosanna	Arquette,	
Steven	Eckholdt,	Lochlyn	Munro,	Teryl	
Rothery,	Garry	Chalk

23:25 Rodzina	Soprano	-	serial	sensacyjny	
(11/13),	USA,	2004

00:25 Siłacze	-	program	rozrywkowy
01:25 Nocne	igraszki	-	program	rozryw-
kowy,	2006

02:25 Uwaga!	-	magazyn,	2006
02:45 Telesklep

TVP 1 POLSAT TVN TV 4

Kasamowa
21.25 TVN
	 Film	sensacyjny,	USA,	rok	produkcji:	1997;	
Reżyseria:	Brett	Ratner;	Obsada:	Chris	
Tucker,	Charlie	Sheen,	Gérard	Ismaël,	
Paul	Sorvino

Franklin Hatchett jest płotką w prze-
stępczym półświatku. Zajmuje się 
nielegalnym rozprowadzaniem 
biletów na najdroższe mecze 
bokserskie. Nakręcony przez telewi-
zyjnego reportera, Jamesa Russella 
program sprawia, że policja zaczy-
na interesować się Franklinem, który 
niebawem zostaje aresztowany. Po 
kilku dniach Franklin wraz z innymi 
podejrzanymi ma być przewiezio-
ny z aresztu do więzienia. Na czas 
podróży zostaje skuty kajdankami 
z innym więźniem, Raymondem 
Villardem (Gerard Ismael), słyn-
nym złodziejem specjalizującym 
się w kradzieżach biżuterii. Na 
więzienny konwój napadają 
przyjaciele Raymonda i wysadzają 
samochód w powietrze. Ginie kilku 
ludzi, w tym dwóch policjantów. 
Franklin wychodzi z tego cało 
i ucieka. Niebawem jego radość 
z niespodziewanie odzyskanej 
wolności mija; okazuje się, że jest 
głównym podejrzanym o zabicie 
policjantów. Postanawia udowod-
nić, że to nieprawda. Prosi o pomoc 
Jamesa Russella. W zamian za 
kryjówkę i pomoc w znalezieniu 
uniewinniających go dowodów, 
Franklin obiecuje dziennikarzowi 
sensacyjny materiał na filmowy 
reportaż o przestępcach.

HIT NA DZIŚ

Ucieczka ze szklaną kulą
22.45 TVP 2
	 Film	sensacyjny,	93	min,	Niemcy	1998;	
Reżyseria:	Raoul	W.	Heimrich;	Scenariusz:	
Michel	 Birbaek;	Występują:	 Sven	
Martinek,	Yvonne	De	Bark,	Manfred	
Lehmann,	Marek	Wlodarczyk,	Andreas	
Schmidt-Schaller	i	inni

W Seattle zostaje skradziony chip 
komputerowy najnowszej generacji, 
który może dokonać prawdziwego 
przewrotu w systemach nawigacji. 
Chip trafia do Europy, do berlińskiego 
urzędu celnego. Ukryty w szklanej 
kuli, jest przechowywany w tam-
tejszym sejfie. Do budynku urzędu 
postanawiają włamać się pewnej 
nocy trzy kobiety. Była gimnastycz-
ka, Li, zostaje wspólniczką dwóch 
swoich koleżanek lekkoatletek, gdyż 
jednej z nich była winna przysługę. 
Ich celem są pieniądze i dzieła 
sztuki ukryte w sejfie. Nie wiedzą, 
że zawartością sejfu interesuje się 
też groźny gangster Loskow, były 
policjant, który przeszedł na drugą 
stronę barykady. Właśnie tego 
samego wieczoru Loskow wysyła 
tam swoich ludzi. Na Loskowa od 
dawna poluje jego dawny partner, 
komisarz Boris Beck. Wraz ze swo-
im kolegą, Benderem, obserwuje 
budynek urzędu celnego, licząc, że 
zdoła schwytać gangstera. Kiedy 
zarówno trzy włamywaczki, jak 
i ludzie Loskowa są już w budynku, 
Beck wkracza do akcji. Wywiązuje 
się strzelanina, w wyniku której giną 
dwie wspólniczki oraz policjant 
Bender. Ocalała Li ucieka z urzędu, 
zabierając z sejfu również kulę, 
chociaż nie ma pojęcia, jak cenna 
jest jej zawartość.

HIT NA DZIŚ

06:00	 Piosenka	na	życzenie
06:50	 TV	MARKET
07:10	 Interwencja,	odc.606 Polska,	2006
07:30	 B-Daman,	odc.15;	Japonia,	2005
08:00	 Adam	i	Ewa,	odc.24 Polska,	2000
09:00	 Gra	w	ciemno,	odc.99 Polska
10:00	 Duża	przerwa,	odc.10 Polska,	2001;	
r.	Mirosław	Bork

10:30	 Graczykowie,	odc.34 Polska,	2000
11:00	 TV	MARKET
11:15	 Samo	życie,	odc.650 Polska,	2006
12:00	 Adam	i	Ewa,	odc.25 Polska,	2000	
13:00	 Quizmania,	odc.1
14:00	 Pierwsza	miłość,	odc.231 Polska
14:45	 Pensjonat	pod	Różą,	odc.57 Polska
15:45	 Wydarzenia
16:05	 Pogoda
16:10	 Interwencja,	odc.607 Polska
16:30	 Duża	przerwa,	odc.11 Polska,	2001;	
r.	Mirosław	Bork

17:00	 Czysta	gra,	odc.26 2005;	r.	Wojciech	
Pijanowski			

17:05	 Gra	w	ciemno,	odc.100 Polska
18:05	 Pierwsza	miłość,	odc.232 Polska
18:50	 Wydarzenia
19:20	 Sport
19:25	 Pogoda
19:30	 Samo	życie,	odc.651 Polska,	
20:15	 Wojna	państwa	Rose;	USA,	1989;	
r.	DeVito	Danny;	w.	Douglas	Michael,	
Turner	 Kathleen,	 DeVito	 Danny,	
Astin	 Sean,	 Sagebrecht	 Marianne		
Komedia. Państwo Rose, Barbara (Turner) 
i Olivier (Douglas) po dość długim okresie 
idealnej pożycia małżeńskiego, zaczy-
nają zastanawiać, jak wyglądałoby ich 
życie osobno. Zaprzyjaźniony prawnik 
(DeVito) podsyca tę ciekawość, nie 
podejrzewając nawet, do czego 
może doprowadzić konflikt pomiędzy 
małżonkami...

21:30	 Studio	Lotto
22:50	 Fala	 zbrodni,	 odc.43 Polska;		
r.	Przemysław	Angerman

23:50	 Ofiara	numer	72;	Dania,	 2005;		
r.	Soren	Klovborg,	Soren	Slumstrup			

01:00	 Biznes	Wydarzenia
01:20	 Pogoda
01:25	 Miłe	złego	początki;	USA
02:30	 Love	TV Program	rozrywkowy
03:30	 BoomBox Program	rozrywkowy
05:30	 Pożegnanie

05.35 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
06.00 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.25 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

06.50 Muzyczne	listy	–	magazyn
07.50 TV	Market
08.05 „Pokemon”	(155)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia

08.35 Benny	Hill	(77)	–	serial	kom.
09.05 „Kachorra	to	ja”	(51)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro;	reż.	Jorge	
Montero,	obsada:	Natalia	Oreiro,	Pablo	
Rago,	Maria	Rosa	Gallo,	Maria	 Leal,	
Osvaldo	Santoro,	Maria	Rosa	Fugazot

10.10 „MacGyver”	(101)	–	przygodowy	
serial	akcji,	USA/Kanada	1985-1992

11.15 Kasa	na	bank	-	telerutniej
12.15 TV	Market	
12.30 „Szpital	 Księcia	Alfreda”	 (23)	
-	Docu-drama,	Australia,	1999

13.00 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
13.30 „Awantura	o	kasę”	–	teleturniej	
14.30 Muzyczne	listy	–	magazyn
15.25 „Pokemon”	(156)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia	1997-98

15.55 „Kachorra	to	ja”	(52)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro;	reż.	Jorge	
Montero,	obsada:	Natalia	Oreiro,	Pablo	
Rago,	Maria	Rosa	Gallo,	Maria	 Leal,	
Osvaldo	Santoro,	Maria	Rosa	Fugazot,	
Pepe	Monje,	Betina	O’Connel

16.55 „Szpital	 Księcia	Alfreda”	 (24)	
-	Docu-drama,	Australia,	1999

17.25 Benny	Hill	(78)	–	serial	kom.
18.00 Awantura	o	kasę	–	teleturniej
19.00 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”		
(65)	-	serial	sensacyjny,	USA

20.00 „Komisarz	Rex”	(16)	–	serial	kry-
minalny,	Austria/Niemcy	1994,	reż.	Pete	
Ariel,	Wolfgang	Dickmann

21.00 ŁABĘDZIEM	BYĆ...
22.00 Wydarzenia
22.10 DETEKTOR	–	RAPORT	CZWÓRKI	
–	program	reporterski

22.40 „Czerwona	Sonia”	-	USA,	1985;	
reż.:	Richard	Fleischer;	wyst.:	Arnold	
Schwarzenegger,	Brigitte	Nielsen,	Sandahl	
Bergmann,	Paul	L.	Smith,	Ernie	Reyes;	

00.30 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
01.25 Aquaz	–	program
02.20 „FIFA	Futbol	Mundial”	-	półgodzinny	
magazyn	piłkarski

02.45 V-max	-	Magazyn	motoryzacyjny
03.10 Zakończenie	programu

05.40 Sztukateria	–	magazyn	kulturalny
06.05 „Kinomaniak”	-	Odjazdowy	ma-
gazyn	filmowy

06.30 VIP	–	program	kulturalno-rozryw-
kowy

06.55 Muzyczne	listy	–	magazyn
07.55 TV	Market	
08.10 „Pokemon”	(156)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia

08.40 Benny	Hill	(78)	–	serial	kom.
09.15 „Kachorra	to	ja”	(52)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

10.15 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”	
(65)	-	serial	sensacyjny,	USA,	1996-99

11.15 Kasa	na	bank	-	telerutniej
12.15 TV	Market
12.30 „Szpital	 Księcia	Alfreda”	 (24)	
-	Docu-drama,	Australia,	1999

13.00 „Dekoratornia”	–	magazyn	wnę-
trzarski

13.30 Awantura	o	kasę	–	teleturniej	
14.30 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn	
15.25 „Pokemon”	(157)	–	serial	animo-
wany	dla	dzieci,	USA/Japonia	1997-98

15.55 „Kachorra	to	ja”	(53)	-	Argentyna	
2002,	prod.	Gabriel	Fierro

17.00 „Szpital	 Księcia	Alfreda”	 (25)	
-	Docu-drama,	Australia,	1999

17.30 Benny	Hill	(1)	–	serial	komediowy	
18.05 Awantura	o	kasę	–	teleturniej	
19.05 „JAG	-	Wojskowe	Biuro	Śledcze”		
(66)	-	serial	sensacyjny,	USA,	1996-99,	
scen.	i	reż.	Donald	Bellisario

20.05 „Czerwona	Sonia”	-	USA,	1985;	
reż.:	Richard	Fleischer;	wyst.:	Arnold	
Schwarzenegger,	Brigitte	Nielsen,	Sandahl	
Bergmann,	Paul	L.	Smith,	Ernie	Reyes;	
Fantastyczny. Królowa zwana „Czerwoną 
Sonją” (Brigitte Nielsen) łączy swoje siły 
z legendarnym wojownikiem Kalidorem 
(Arnold Schwarzenegger) i wyrusza na 
wyprawę przeciwko okrutnej królowej 
Gedren. Sonja pragnie pomścić siostrę 
zamordowaną przez Gedren i odebrać 
skradziony jej magiczny talizman.

22.00 WYDARZENIA	
22.10 Komenda
22.40 „Nie	czas	na	łzy”	-	USA,	1999;	reż.:	
Kimberly	Peirce

01.05 MUZYCZNE	LISTY	–	magazyn
01.55 Aquaz	–	program	
02.50 Na 	 t o p i e 	 – 	 w yw i a d 	 z …	
Robert	 Redford	 -	Wywiad	 Romana	
Rogowieckiego	

03.15 Zakończenie	programu	
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Śladami Marii Sienkiewiczówny
W numerze 40 naszego 

pisma z grudnia 2004 
r. pisaliśmy o tajnym na-
uczaniu w okresie okupa-
cji niemieckiej w powiecie 
pułtuskim. Wracamy dziś 
do tej, jakże chlubnej, kar-
ty z dziejów polskiej histo-
rii, a zwłaszcza z dziejów 
Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, który w roku 
ubiegłym obchodził 100 
lecie swego powstania. 
Chcemy dziś przedstawić 
sylwetkę Marii Sienkie-
wiczówny – nauczycielki 
z Ruszkowa, która w cza-
sie okupacji prowadziła 
w naszej gminie tajne 
nauczanie.
D l a  m i e s z k a ń c ó w  R u s z kowa , 
Malczyna i Konar, uczących się 
przed II wojną światową w szkole 
w Ruszkowie oraz pamiętających 
lata okupacji, kiedy to pani Maria 
z narażeniem własnego życia pro-
wadziła tajne komplety, postać ta 
jest im dobrze znana.

W „Szkicach z dziejów Nasielska…”, 
czytamy, że: „Tajne nauczanie w Rusz-
kowie prowadziła Maria Sienkiewicz, 
siostrzenica Henryka Sienkiewicza. 
Z jej pomocy korzystało 20 osób. 
Chociaż ciężko chora, mimo to 
udzielała tajnych lekcji dzieciom 
z Ruszkowa i okolicznych wsi w bu-
dynku szkolnym, gdzie zamieszki-
wała. Maria Sienkiewicz zmarła pod 
koniec okupacji i została pochowana 
na cmentarzu w Cieksynie.”

Pierwsze pytanie, jakie nasuwa się doty-
czy stopnia jej pokrewieństwa z Henry-
kiem Sienkiewiczem. Z biograficznych 
opracowań autora trylogii wynika, 
że miał on brata Kazimierza i cztery 
siostry: Anielę, Zofię, Helenę i Marię. 
Starszy o dwa lata brat zginął w 1871 r. 
podczas walk pod Orleanem w wojnie 
francusko – pruskiej. Spośród czterech 
sióstr pisarza najmłodsza Maria, zmarła 
w dzieciństwie, zaś najstarsza Aniela, 
została żoną Jana Komierowskiego, 
poety i tłumacza, znanego pod na-
zwiskiem Wacław Pomian. Z dwóch 
pozostałych sióstr, Helena wstąpiła 
do Zgromadzenia Panien Kanoniczek 
w Warszawie i za mąż nie wyszła.

Nas najbardziej zainteresuje Zofia, 
która w 1878 r. poślubiła swego 

przyrodnio – stryjecznego brata 
Lucjana Sienkiewicza (jak podaje 
Maria Korniłowiczówna w książce 
„Szlakiem Henryka Sienkiewicza” 
– Lucjan Sienkiewicz swoje na-
zwisko pisał przez „ń”, a nie przez 
„n” w środku). Więcej o rodzinie 
pisarza pisze Julian Krzyżanowski 
w książce: „Henryka Sienkiewicza 
żywot i sprawy”: „Tak było przede 
wszystkim z ojcem pisarza (Józefem 
Sienkiewiczem) zmarłym w 1896 r., 
od 20 lat mieszkającym u córki 
Zofii w Lublinie. Córka ta, a raczej jej 
mąż, typek – jak się z zagadkowych 
wzmianek domyślać wolno – spod 
ciemnej gwiazdy, eksploatowali 
pisarza niemiłosiernie, a niewiele 
lepiej było z drugim szwagrem, Ja-
nem Komierowskim, lekkoduchem 
literatem, który również kieszeni 
Sienkiewicza nie szczędził.”

Wrócimy jednak do siostry Sienkie-
wicza, Zofii, która poślubiła swego 
dalekiego kuzyna Lucjana Sienkie-
wicza. To oni prawdopodobnie byli 

rodzicami Marii Sienkiewiczówny. 
Potwierdzeniem lub zaprzeczeniem 
tej tezy mogłyby być informacje 
znajdujące się w księgach parafii 
Cieksyn. Niestety, jak mnie poinfor-
mowano księgi z lat 1943 – 1944 za-
ginęły w wyniku działań wojennych 
na początku 1945 r.

Skoro źródła pisane milczą trzeba 
odwołać się do relacji ustnych osób 
znających panią Marię z czasów, 
kiedy to uczyła w szkole. Mimo 
upływu lat pamięć okolicznych 
mieszkańców przechowała wiele 
cennych informacji, które niestety, 
z braku źródeł pisanych, trudno 
będzie zweryfikować. 

Z opowiadań mieszkańców Malczy-
na i Konar dowiadujemy się, że pani 
Maria urodziła się w Wołkowysku 
(dziś miasto na Białorusi), a zmarła 
w połowie sierpnia 1944 r. w wieku 
65 lat. Z obliczeń wynika, że pani 
Maria urodziła się w 1879 r., równo 
rok po ślubie Zofii i Lucjana. O ro-

dzicach Marii mamy bardzo mało 
informacji. Jej matka podobnie, jak jej 
siostra, Helena, nawiązała „romans” 
z literaturą i pisywała utwory „dla 
ludu”. Mieszkała zapewne do swojej 
śmierci w Lublinie lub też w Warsza-
wie, gdzie 25 lutego 1896 r. zmarł jej 
ojciec Józef Sienkiewicz, którym się 
opiekowała. O domu rodzinnym sio-
stry H. Sienkiewicza możemy prze-
czytać w książce wnuczki pisarza 
Marii Korniłowiczówny: „Onegdaj. 
Opowieść o Henryku Sienkiewiczu 
i ludziach mu bliskich”: „Jak wyglą-
dał jego dom (tj. H. Sienkiewicza) 
rodzicielski, nigdy nie opowiadał. 
Wedle mojej matki (Jadwiga z Sien-
kiewiczów Korniłowiczówna) musiał 
przedstawiać się nieco podobnie do 
tonącego w nieporządku domu sio-
stry pisarza Zofii, zamężnej ze swym 
kuzynem, Lucjanem Sienkiewiczem. 
Była to ponoć, wypisz wymaluj, ro-
dzina Micawberów z ,,Dawida Cop-
perfielda” – liczna, kochająca się, 
rozlazła, w wiecznych tarapatach 

finansowych, zawsze zatroskano 
– beztroska”.

Nieznany dokładnej daty śmierci Zofii 
Sienkiewiczówny. Cytowany wcze-
śniej J. Krzyżanowski pisze: „Odeszły 
wreszcie obie siostry, nieszczęsna 
Zofia i ukochana kanoniczka Helena, 
na której pogrzeb w kwietniu 1910 r. 
z trudem z Szwajcarii zdążył”. Co dzia-
ło się po śmierci matki z Marią – nie 
wiemy. W testamencie H. Sienkiewicz 
przeznaczył pewne sumy dla dzieci 
Zofii. Pisze o tym Józef Szczublewski 
w książce: „Sienkiewicz. Żywot pisa-
rza”: „…zatem po swojej śmierci, dzieci 
pozostałych po mojej siostrze Zofii (naj-
wyżej po rubli tysiąc lub mniej, wedle 
jej uznania – żony pisarza – i to tylko 
dzieciom Zofii, które uzna za zasługu-
jące na pomoc) resztę rozporządziła na 
cele publiczne narodowe...”

Nie wiemy kiedy i dlaczego pani 
Maria pojawiła się w okolicach Na-
sielska. Mogło to nastąpić krótko po 

ciąg dalszy na str. 2

Otwarcie szkoły w Ruszkowie (ok. 1926 r.)
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1920 r. i mogła tu zostać skierowana 
przez władze oświatowe w celu zor-
ganizowania szkoły w Ruszkowie.

Szkoła w Ruszkowie w pierwszym 
okresie swego funkcjonowania 
znajdowała się w domu państwa Śli-
wińskich. W latach 20 – tych ubie-
głego wieku mieszkańcy wsi zakupili 
w Lelewie drewniany budynek, który 
rozebrano, przewieziono, a następ-
nie na murowanym fundamencie 
postawiono w Ruszkowie. Szkoła ta 
nosiła imię Henryka Sienkiewicza, co 
poświadcza oryginalne świadectwo 
szkolne z 1932 r. z podpisem kie-
rownika szkoły pani Marii Sienkie-
wiczówny. Była to szkoła jednokla-
sowa. W budynku (na placu którego 
dziś stoi świetlica) podzielonym na 
dwie części: szkolną i nauczycielską, 
uczyły się dzieci z Ruszkowa, Mal-
czyna, Mokrzyc Dworskich i Wło-
ściańskich, Konar i Czajk. Do części 
szkolnej prowadziło główne wejście 
od frontu zwróconego do szosy. 
Poprzez niewielką szatnię gdzie 
wieszano ubrania, wchodziło się do 
sali, przy końcu której stała katedra 

Śladami Marii Sienkiewiczówny
– pulpit wraz z podwyższeniem 
– skąd lekcję prowadził nauczyciel. 
Z szatni można było dostać się 
także do pomieszczenia, w którym 
znajdowała się szkolna kancelaria. 
W części nauczycielskiej, na którą 
składały się dwa niewielkie pokoje 
i kuchnia, mieszkał sam bądź z rodzi-
ną, uczący w szkole nauczyciel. Wart 
odnotowania jest fakt, że do szkoły 
w Ruszkowie uczęszczały dzieci 
z niemieckich rodzin mieszkających 
w Konarach. Wiek uczniów w klasie 
był bardzo zróżnicowany. Po ukoń-
czeniu takiej 4 letniej szkoły dalszą 
edukację dzieci mogły kontynuować 
w Cieksynie lub w Pieścirogach. 

W szkole w Ruszkowie, jak uważają 
moi rozmówcy, pani Maria uczyła do 
1933 r. Dłużej pracować nie pozwalał 
jej zły stan zdrowia, od dziecka bo-
wiem chorowała na cukrzycę. Mimo 
swej choroby była bardzo energicz-
ną osobą. W klasie panowała cisza 
i porządek, a pani Maria była bardzo 
wymagającą nauczycielką. Po niej 
to – do wybuchu II wojny światowej 
– w szkole uczył i mieszkał z rodziną 
nauczyciel o nazwisku Wąsik.

Po przejściu na eme-
ryturę pani Maria 
zamieszkała w domu 
państwa Śliwińskich 
w Ruszkowie. Była 
osobą bardzo to-
warzyską.  Często 
organizowała u siebie 
spotkania, w czasie 
k t ó r y c h  s wat a ł a 
młodych ludzi. Wielu 
gości odwiedzało 
ją w domu, a i sama 
często wędrowała 
po okolicznych wio-
skach, odwiedzając 
s wo i c h  d o b r y c h 
znajomych. Ze swoją 
rodziną kontaktów 
nie utrzymywała. Gdy 
jeszcze pracowała 
w szkole, odwiedziła 
ją pewna elegancka 
dama. Obie panie 
rozmawiały wówczas ze sobą po 
francusku. 

W czasie okupacji, gdy szkoła zosta-
ła zamknięta, pani Maria ponownie 
w niej zamieszkała. Już wówczas była 
ciężko chora i wymagała stałej opie-
ki. Mimo tego, często leżąc w łóżku, 
udzielała tajnych lekcji dzieciom 
z okolicznych wiosek. Finansowo 
wspierali ją mieszkańcy Ruszkowa 

oraz ksiądz Adam Murawski, który 
za pośrednictwem pani Zofii Sławek 
przekazywał jej pieniądze. 

Gdy umarła, mieszkańcy Ruszkowa 
i okolicznych wiosek składali się na 
jej trumnę i pogrzeb. Do dzisiejszego 
dnia miejscowa ludność opiekuje się 
jej grobem na cmentarzu w Cieksynie. 
Pamięć o nauczycielce czasów woj-
ny jest wśród ludzi tu mieszkających 

ciągle żywa i przekazywana kolejnym 
pokoleniom. Najlepszym tego po-
twierdzeniem jest starannie utrzymany 
grób pani Marii Sienkiewiczówny.

Serdeczne podziękowania za pomoc 
w napisaniu tego artykułu składam 
pani Irenie Strogulskiej, pani Zofii Sławek 
i Hannie Kostrzewa bez, których wspar-
cia niniejszy artykuł by nie powstał. 

Krzysztof Macias 

dokończenie ze str. 1

Maria Sienkiewiczówna z księdzem Adamem Murawskim przed szkołą w Ruszkowie (ok. 1933 r.)

Sprostowanie
W ostatnim numerze naszego pisma w artykule „Program Lego. Cogito. Ago w szkole 
w Dębinkach” autorstwa pani Katarzyny Tomczyk pojawił się błąd polegający na opusz-
czeniu przez redakcję „Notatnika” bardzo istotnego zdania.
Pominięte zdanie dotyczyło zaangażowania się i wkładu pracy pani dyrektor w ten program 
i brzmiało następująco: „Dzięki motywacji pani dyrektor G. Menich-Masanowskiej do akcji 
włączyli się wszyscy nauczyciele”. Za zaistniały błąd autorkę artykułu jak i panią dyrektor 
szkoły w Dębinkach serdecznie przepraszamy.

Red.

Rady logopedy - jąkanie
je koordynacji pracy mięśni oddechowych, 
głosowych (krtani) i artykulacyjnych, które 
są niezbędne dla płynnej mowy. Dziecko nie 
potrafi jeszcze mówić na długim i spokojnym 
wydechu, przy wdechu nabiera zbyt mało 
powietrza, którego zaczyna brakować pod-
czas mówienia. Pojawia się jąkanie. Maluch 
nie uświadamia sobie kłopotów z mową. 
Najczęściej matka i osoby z najbliższego 
otoczenia zaczynają je poprawiać, proszą 
o powtarzanie wyrazów i zdań. Czasem 
denerwują się na dziecko, pospieszają i poka-
zują, jak powinno mówić. Dziecko uświadamia 
sobie, że mówi źle, chce się poprawić, choć 
przecież nie wie, jak to zrobić. W ten sposób 
zaczyna utrwalać się jąkanie. Spróbujmy więc 
zachować spokój wobec problemów dziecka 
z płynnym wysławianiem się. Nie nazywajmy 
przy dziecku jego kłopotów, jąkaniem. Nie 
poprawiajmy, nie powtarzajmy po nim, nie 
prośmy, by wyraz czy zdanie powtarzało i nie 
irytujmy się, kiedy nie udaje mu się mówić 
płynnie. Nie zmuszajmy do publicznych de-
klamacji i występów. Nie walczmy z wszelkimi 
przejawami uporu, tak charakterystycznymi 
dla tego wieku. Nie pozwólmy dziecku sobą 
manipulować, ale w drobnych sprawach, 
lekceważmy dziecięcą przekorę. Nigdy nie 
żartujmy z dziecka, nie przedrzeźniajmy 
i nie ośmieszajmy przed innymi. Jeśli chcemy 
pomóc maluchowi, to:

Mówmy do malca w normalny tempie, ale 
wyraźnie, używając zrozumiałego i prostego 

języka. Zwróćmy uwagę, czy otwieramy usta 
podczas mówienia i czy nie mówimy zbyt 
szybko. Mówiąc do dziecka, patrzmy na 
nie. Kiedy dziecko mówi, słuchajmy uważnie. 
Dziecko naśladuje naszą mowę.

Postarajmy się, by wokół dziecka było, jak 
najmniej powodów do zdenerwowania. 
Może uda się znaleźć przyczynę większej 
nerwowości malucha - zazdrość, rywalizacja 
z rodzeństwem, niepokój, związany z napiętą 
atmosferą w rodzinie... ?

Dużo z dzieckiem śpiewajmy i wymyślajmy 
takie zabawy, w których będziemy ze sobą 
rozmawiali szeptem. Mowa szeptem spra-
wia, że kłopoty z mówieniem zmniejszają się. 
Pokażmy dziecku zabawę, w której bohate-
rowie porozumiewają się, wydłużając samo-
głoski: „Teeraaz baawiimyy siiię w roobootyy”. 
W zabawie, spróbujmy nauczyć dziecko 
prawidłowego oddychania - wdech ustami 
i nosem, a wydech ustami. Mówimy zawsze 
na wydechu, a nigdy na wdechu.

Jeśli otoczymy dziecko serdeczną atmosferą, 
problemy z mową prawdopodobnie ustąpią 
równie nieoczekiwanie, jak pojawiły się. Gdyby 
problemy z płynną mową utrzymywały się po-
wyżej szóstego roku życia, nasilały, pojawiały 
się grymasy, tiki i współruchy, skontaktujmy 
się z logopedą. Zawsze lepiej wyjaśniać 
wszystkie wątpliwości niż oczekiwać, że 
same się rozwiążą.

Hanna Golnik

We wczesnym dzieciństwie (między 2 - 3 ro-
kiem życia, a czasem później) może pojawić 
się tzw. jąkanie rozwojowe, nazywane też 
fizjologicznym (coraz częściej spotykamy 
termin „rozwojowa niepłynność mowy”, 
rezerwując termin „jąkanie” dla jąkania 
wczesnodziecięcego, kiedy to pojawiają 
się oznaki nadmiernego napięcia mięśni 
i dziecko jest świadome swoich kłopotów). 
Dziecko, które dotąd mówiło płynnie, zaczyna 
powtarzać pierwszą głoskę :” t, t tata”, cza-
sem sylabę: „la, la lalka” albo cały wyraz: „ kot, 
kot, kot”. Bywa, że ma kłopoty z rozpoczęciem 
mówienia, innym razem robi długie przerwy 
między wyrazami, łapie powietrze, a czasem 
całkowicie milknie. Choć jego mowa może 
przypominać typowe jąkanie, to jednak jest 
całkowicie innym zaburzeniem płynności 
mowy i wobec dzieci z takimi kłopotami, 
postępujemy zupełnie inaczej. Wskazówkę 
dla rodziców można byłoby ująć w jednym 
zdaniu - zostawmy to jąkanie w spokoju. 
Wielu rodziców, zapyta - dlaczego? Bo jest 
to najczęściej chwilowe zaburzenie płynności 
mowy. Pojawia się w okresie intensywnego 
rozwoju mowy, który nakłada się na czas 
zdobywania samodzielności w zakresie 
sprawnego chodzenia, jedzenia, korzystania 
z toalety.... Mowa, choć przez większość dzieci 
opanowywana jest spontanicznie, bezwied-
nie, niektórym może sprawić kłopot. Dziecko 
bardzo szybko chce powiedzieć o tym, co mu 
się udało, co zobaczyło i co sprawiło przykrość. 
Zasób słownictwa jest zbyt ubogi wobec tego, 
co chce powiedzieć. Nie udaje się, bo braku-
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OGŁOSZENIA 
DROBNE

P raca 	 dodatkowa 	 AVON,		
tel.	0	608	415	273

Sprzedam	mieszkanie	własno-
ściowe	72	m2,	 ul.	Warszawska,		
tel.	0	23	693	01	72,	0	22	676	72	80

Sprzedam	atrakcyjne	mieszkanie	
własnościowe	na	osiedlu	Starzyń-
skiego,	pow.	56,8	m2	 -	 I	piętro,	
środkowe	mieszkanie	 (lokal	po	
kapitalnym	remoncie)	oraz	garaż	
blaszany,	 tel.	0	697	920	405	 lub		
0	661	853	904

Sprzedam	samochód	Polonez	Track	
1,6,	1996	gaz	-	1	rok,	wspomaganie	
kierownicy,	hak,	stan	idealny.	Cena	
do	ustalenia,	tel.	0	889	788	947

Wynajmę	pow.	35	m2	pod	działal-
ność	gosp.,	ul.	Starzyńskiego	(róg	
Kilińskiego),	lokal	posiada	wszystkie	
media,	tel.	0	504	611	078

Sprzedam	tanio	samochód	osobo-
wy	Renault	1,9D	-	1994	r.,	bezwy-
padkowy,	tel.	0	504	611	078

Sprzedam	 działki	 budowlane	
w	 Miękoszynie	 k.	 Nasielska,		
tel.	0	608	034	539

Kupię	 kawalerkę	 lub	 2	 pokoje	
z	 kuchnią,	 maks.	 do	 II	 piętra,		
tel.	0	505	910	429

Sprzedam	mieszkanie	własnościo-
we	49	m2,	2	pokoje,	widna	kuchnia,	
parter,	Nasielsk	-	ul.	Warszawska,	
tel.	0	693	706	885

Sprzedam	Fiata	Cinquecento	700,	
rok	prod.	1997	r.	Stan	idealny.	Cena	
do	uzgodnienia,	tel.	0	606	231	967

Sprzedam	drewno	opałowe	sosno-
we,	60	zł	za	m3,	tel.	022	794	31	72,	
0	604	539	512

Kupię	2	pokoje	z	kuchnią,	 I	 lub	II	
piętro,	w	Nasielsku,	tel.	0	695	379	
745

Sprzedam	mieszkanie	własnościo-
we	49	m2,	parter,	ul.	Warszawska,	
tel.	0	693	706	885

Kupię	dom	wolnostojący,	 jedno-
rodzinny	w	Nasielsku,	tel.	0	600	
498	621

Zagramy	Ci,	jak	zechcesz!!!	Zespół	
muzyczny,	bale	wesela,	 imprezy	
okolicznościowe.	Atrakcyjne	ceny!	
tel.	0	694	532	239

Pizzeria	Salermo	zatrudni	kierowcę	
z	samochodem,	tel.	023	692	14	02

Sprzedam	 działki	 budowlane	
w	Miękoszynie	 koło	Nasielska,		
tel.	0	608	034	539

Wynajmę	 dom	 w	 Nasielsku		
o	pow.	80	m2,	3	pokoje,	 kuch-
nia,	 łazienka,	wszystkie	media,		
tel.	0	510	046	724



Starostwo Powiatowe 
w Nowym Dworze 

Mazowieckim informuje, 
że w dniu 23 lutego  

2006 r.  
od 9.00 do 14.00 w Zespole Szkół 

Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze 
Mazowieckim przy ul. Górskiej 39 organizuje:

VII POWIATOWĄ GIEŁDĘ  
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  
POWIATU NOWODWORSKIEGO,

skierowaną do uczniów III klas 
gimnazjalnych.  

Giełda promuje ofertę edukacyjną 
6 szkół ponadgimnazjalnych  
Powiatu Nowodworskiego. 

Promotorzy udzielą informacji o przedmiotach 
wiodących , profilach, kierunkach kształcenia  
i zawodach w poszczególnych typach szkół. 

Poradą służyć będzie psycholog  
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

i doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy.
Zapraszamy gimnazjalistów,  
rodziców i wychowawców.

SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT      SPORT
BRYDŻ
Wyniki turnieju drugiego 27.01.2006 r.:

1. Piotr Kowalski - Grzegorz Nowiński     113 pkt. (70,63%)

2. Janusz Czyżewski - Grzegorz Kosewski     93 pkt. (58,13%)

3. Błażej Rzemek - Sławomir Zakrzewski     93 pkt. (58,13%)

4. Krzysztof Turek - Piotr Turek     83 pkt. (51,88%)

5. Józef Dobrowolski - Zbigniew Michalski     80 pkt. (50,00%)

6. Władysław Popko - Dariusz Stadnik     78 pkt. (48,76%)

7. Kazimierz Kowalski - Krzysztof Morawiecki    76 pkt. (47,50%)

8. Adam Banasiuk - Jerzy Krzemiński     76 pkt. (47,50%)

9. Jacek Jeżółkowski - Maciej Osiński     65 pkt. (40,62%)

10. Waldemar Gnatkowski - Janusz Wydra     64 pkt. (40,00%)

11. Teodor Brodowski - Stanisław Sotowicz     59 pkt. (36,88%)

PK

Dnia 4 marca 2006 r. w nasiel-
skiej restauracji „Stary Młyn” 

odbędzie się impreza hip hopo-
wa pod nazwą „Underground 
Rap Time 2”. Pierwsza jej edycja 
miała miejsce w lutym zeszłego 
roku. Po reakcjach przybyłych 
gości, wypowiedziach na stro-
nach internetowych itp. można 
śmiało stwierdzić, że cieszyła 
się dużym uznaniem i powodze-
niem. 

Jednak tym razem organizatorzy podnieśli 
poprzeczkę. Oprócz znanych zespołów  
(z ubiegłorocznych występów) zagrają rów-
nież nowe twarze, składy, które zagoszczą na 
nasielskiej scenie po raz pierwszy. Na dzień 
dzisiejszy za mikrofonami pojawią się raperzy 
z Warszawy, Ciechanowa, Legionowa, Nowe-
go Dworu Maz., Pułtuska, Obrytego, Raciąża 
oraz Nasielska.

Natomiast główną atrakcją i bez wątpienia 
gwiazdą wieczoru będzie dobrze znana i sza-
nowana w środowisku hip hopowym ekipa 
z warszawskiego Mokotowa, czyli „Hemp 
Gru”, wspomagana przez DJ-a Dobrego 
Chłopaka (sprawdź www.hempgru.pl). 

„Dla jednych to głos prawdy, dla innych sza-
lony wirus…”. Prawdziwe, szczere, dosadne 
teksty nawijane pod mocne, hardcorowe 
bity to styl którym zawładnęli polskim hip 
hopem. Związani z ulicą, szarymi podwór-

kami i miejską rzeczywistością, którą ujmują 
w swoich kawałkach. Jedni z pionierów pol-
skiego rapu, po prostu „HG”.

Oprócz MCs wystąpią także grupy tańczące 
breakdance (Pułtusk, Legionowo, Warszawa 
i Chotomów), natomiast oprawą muzyczną 
zajmą się Dj-e (Nasielsk, Twierdza, Warsza-
wa). Nad bezpieczeństwem przybyłych gości 
będzie czuwać grupa ochroniarska. 

Bilety można będzie nabyć przy wejściu  
w cenie 15 zł (od godz. 17.00 do 19.00). 

Uwaga, ze względu na niezbyt obszerną 
salę l iczba wpuszczonych osób będzie 
ograniczona (kto pierwszy, ten lepszy). 
Podsumowując, szykuje się impreza dla 
miłośników polskiego hip hopu, zwłaszcza 
tego lokalnego.

Organizatorzy pragnął podziękować oso-
bom i  instytucjom, dzięki  którym jest 
możliwe przeprowadzenie tego koncertu. 
Są to: p. Bernard Mucha (Burmistrz miasta 
Nasielska), p. Zbigniew Rutkowski (Sekretarz 
miasta Nasielska), p. Marek Tyc (Dyrektor 
Nasielskiego Ośrodka Kultury),  p.  Józef 
Woźniak (właściciel restauracji „Stary Młyn”), 
oraz patronom medialnym, sponsorom, ze-
społom, które z chęcią przyjęły zaproszenie 
występu, a także wszystkim osobom które 
w jakikolwiek sposób pomagają i wspierają 
tę inicjatywę.

B. Skład Reprezentant

Underground Rap Time 2

II Styczniowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
rywalizacji wyszła drużyna Przasnysza, po-
konując ekipę z Ostrołęki jeden do zera. Tym 
samym sukces w turnieju przypadł ekipie 
z Przasnysza, drużyna ta wygrała wszystkie 
swoje mecze, uzyskując komplet 12 punk-
tów. Za nią uplasowały się drużyny Korona 
Hid Ostrołęka 9 pkt., Wkra Andzin 6pkt., Ko-
rona Hid II Ostrołęka 3pkt. i Narew Ostrołęka 
0 pkt. Emocji naprawdę nie brakowało. Or-
ganizator postarał się również o pamiątkowe 
nagrody indywidualne dla króla strzelców 
(Niksiński Bartosz - MKS Przasnysz - 6 goli) 
i bramkarza całego turnieju (Olkowski Marcin 
- Korona Hid Ostrołęka) .

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, 
natomiast puchary przewidziane były dla 
zdobywców trzech pierwszych miejsc.

M.Ch.

W styczniu Hala Sportowa w Nasielsku 
zorganizowała II cykl turniejów piłki nożnej 
drużyn klubowych o Puchar Burmistrza. Jako 
pierwsi na parkiet naszej hali wybiegli chłop-
cy z rocznika 1994 i młodsi. Swoją obecność 
w rozgrywanym turnieju zgłosiło pięć zespo-
łów z następujących miejscowości: Korona 
Hid Ostrołęka, Korona Hid Ostrołęka II, MKS 
Przasnysz, Narew Ostrołęka oraz drużyna 
Wkry Andzin. Po losowaniu i ustaleniu ko-
lejności spotkań przystąpiono do rozgrywek. 
Zespoły rywalizowały ze sobą system każdy 
z każdym.

W najciekawszym spotkaniu całego turnieju, 
które miało zadecydować o końcowej kla-
syfikacji i zwycięstwie, spotkały się zespoły 
Korona Hid Ostrołęka oraz MKS Przasnysz. 
Po dramatycznej walce zwycięską ręką z tej 


